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1. ఏ��ఏ��ఏ��ఏ��  స�స�స�స�చ�చ�చ�చ��	
న�	
న�	
న�	
న  �ైవ�ైవ�ైవ�ైవధర�ంధర�ంధర�ంధర�ం ? 

ప�� మ�నవ�డ�  ��ను  జ �ంచబ"#$  %ి' �గత*లను,  తన  
ఇ.ా0 ను1ారం  ఎను345ల6డ� .  ఈ ప�పంచంల8 జ �ం9న :ణం 
నుం<ే క?టAంబమతం ల6��  �ేశ %ి��C ం��ల?  అత<E  FGౖ  
బలవంతంHా రIదK డం Lదలవ�త*ం�� .  యOవనంల8 అడ�గP 
FGటQ0  R�టS4T ,  4Uవలం అత<E సమ�జప� VWా�1ాల?  మ�త��X 
ప�జలందరY అనుసZ[ంచదH[న సZ\]న VWా�1ాల  మనసు^ల8 
R�టAక?R_ VధంHా, మ�టSమ�టS4T  నూZ[ab1ాc రI . 4ా  4dందరI  
సంపeరf�	
న సహజ V4ాసం  ahం��  (Vj_కం�k  బP��C Hా  ఆల89ం9)  
మZ[యP   ఇతర  మ��ల VWా�సపదC త*ల? (1ామ�nక వoవస' )  
jారI మPందుక? Zావటం వలన, స�యంHా తమ స�ంత 
మతVWా�సంల8  a�ా మ�ణpకతను ప�q3ంచటం a�ా రంr1ాc రI . 
అ#�ే ప��  ఒకt మతమP ,  క?లం , �ెగ , తత�మP , %ి��C ంతమP  
4Uవలం తమ�� మ�త��X  మ�నవ�ల? అనుసZ[ంచదH[న సZ\]న  

మ�రuమ  vే%w  jాదనలను చూ%ి , స��oR_�షక?ల? తరచుHా 
అyమయ %ి' �4T  vేరIక?ంటzరI .  జంHా అవ{3 ప�జలను 
మం9 పనుల? vేయమR_ ab� త^|}సుc ంటz#. కనుక, jాటSల8 
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ఏ�� స�చ��	
న�� (సZ\]న�� )? ఇం4ా jాటSల8 ప���~ ఇతరIలను 
అసతo మ�Zాu ల?Hా (కల?�ిత�	
నVHా) jా��సుc న3ందు వలన, 
అవ{3 ఏక4ాలంల8 స�చ��	
నV ,  సతo�	
నV 4ాజ�లవ�. 
ఇటAవంటS గందరH�ళ %ి' �ల8 స��oR_�షక?ల? ఎల� స�చ��	
న 
మZ[యP సZ\]న మ�Zాu  3 ఎను345గలరI? 

 

ఈ 4T� ష0�	
న  రfయ� 4T అవసరమ#$o ఆల8చన�3 మZ[యP 
�ె�V�ేట�3 సృ�ి0 కరc  మ�నవ�లందZ[4�  ప�1ా��ంvెను .  ప�� 
మ �ీ , తన �Vతంల8 �సు45వల%ిన అతoంత మPఖo�	
న 
 రfయ���.  �~  ��ే పeZ[c  భVషoత*c  ఆ��రప<E ఉన3�� .  
4ాబటS0 ,  ప�� ఒకtరY తమ మPందున3 1ా��o��Zా�3 �ణfంHా , 
 జ�#�Hా పZ[��ం9 , ఇం4ా j_ZU  1ా��o��Zాల? మPందుక? 
వvే�వరక?  జ�	
న�~/స�చ��	
న�~ అ  ఋ�j�ౖన ధZా�R_3 
ఎను345వల�ను.  
 

ఇతర అ 3 ధZా�ల మZ[యP తత�జ�� నమPల వల� ,  ఇ1ా� ం  
క�<� 4Uవలం తన�� మ�త��X ‘సర�ల8క సర�ల8క సర�ల8క సర�ల8క సృ�ి0 కరc  అంH�కసృ�ి0 కరc  అంH�కసృ�ి0 కరc  అంH�కసృ�ి0 కరc  అంH�కZ[ంvే  Z[ంvే  Z[ంvే  Z[ంvే  
సతoసతoసతoసతo�	
న�	
న�	
న�	
న ,  స�స�స�స�చ�చ�చ�చ��	
న�	
న�	
న�	
న ,  ప���oమ�3యం ల6  ఏ4\]క ప���oమ�3యం ల6  ఏ4\]క ప���oమ�3యం ల6  ఏ4\]క ప���oమ�3యం ల6  ఏ4\]క �ైవ�ైవ�ైవ�ైవమ�రuంమ�రuంమ�రuంమ�రuం’ 
అ  ప�కటSసుc న3�� .  ఈ ప�కటన, ఇతర ధZా�ల ప�కటనక? 
rన3ంHా కనపడదు .  ఈ 9న3 ప�సc కం ఇ1ా� ం ధర� ప�కటన 
ల8  a�ా మ�ణpకతను, స�చ�తను  రYFింvే 1ా��o��Zాల? 
4d 3ంటS   � మPందు ఉంచటz 4T ప�య�3సుc న3�� .  4ా  
తరచుHా  జ� 3 కFి�j_%w  ప:aాతం, �zj��ే�గం, ఇతరIల 
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పట�  {చ�zవం(జ�తoహం4ారం) Lదల�ౖన jాటS4T  గPZ[  4ాక?ం<� 
పeZ[c  ఏ4ాగత�  మZ[యP  జ�#��k స��oR_�షణ 4dన1ాH[%wc R_  
స�చ��	
న �ైవధర�మ�Zాu  3 కను45tగలమR_ క �ర నగ3 
స��o 3 ఎటS0 పZ[%ి' �ల8ను మZ[9 abక�డదు. 4Uవలం మZ[యP 
4Uవలం అప¡డ� మ�త��X సృ�ి0 కరc  ప�1ా��ం9న �ె�V�ేటలను 
ఉపyH[ం9 Vj_చR�త�క�	
న, తరtబదC�	
న , స�చ��	
న 
సZ\]న  రfయ� 3 �సు45గలమP.   
 

ఇ1ా� ం తన�ే స�చ��	
న ధర�మ   రYFించు45వటz 4T అR_క 
jాదనలను మPందుక? �సుక?వసుc న3�� .  jాటSల8 4T�ం��  మ¢డ� 
jాదనల? మ�త��X అతoంత స�ష0�	
నV. (ఏ పZ[W£ధన4\]R�  ప�R���  
వంటS  తరtం ,  a�ా మ�ణpకత మZ[యP Vచ:ణ జ�� R�ల FGౖR_  ఈ మ¢డ� 
jాదనల? ఆ��రప<E  ఉR�3# . )    
 

1 )  ధర�ం  FwరI ¤కt    �ైVక�	
న�ైVక�	
న�ైVక�	
న�ైVక�	
న  మ¢ల���Zాల మ¢ల���Zాల మ¢ల���Zాల మ¢ల���Zాల     (divine 

origin) FGౖFGFౖGౖFGౖ     మZ[యP  సమగ�	
నసమగ�	
నసమగ�	
నసమగ�	
న�� �� ,  ,  ,  ,  VWాల�	
న jాటSVWాల�	
న jాటSVWాల�	
న jాటSVWాల�	
న jాటS     �zjా�zjా�zjా�zjార'ంర'ంర'ంర'ం  FGౖ   
LదటS jాదన ఆ��రప<E ఉన3�� .   
 

2 )  సృ�ి0 కరcసృ�ి0 కరcసృ�ి0 కరcసృ�ి0 కరc ,  మ�నవ�డ�మ�నవ�డ�మ�నవ�డ�మ�నవ�డ�  మZ[యP సృ�ి0మZ[యP సృ�ి0మZ[యP సృ�ి0మZ[యP సృ�ి0  -  ¥టS¥టS¥టS¥టS  మధo ఉన3  మధo ఉన3  మధo ఉన3  మధo ఉన3 
సంబం��సంబం��సంబం��సంబం�� 3 3 3 3  అసమ�న�	
న, అ����య�	
న, అనుపమ�న�	
న, 
సరళ  బ"ధనల  ���Zా  రYFించడం  FGౖ  Z\ండవ jాదన 
ఆ��రప<E ఉన3�� .    
3 )  4Uవలం ఇ1ా� ం  ధర�ం మ�త��X ఏ 4ాలంల8  మ�నవ�<ైR� 
సZU అనుసZ[ంచగల ‘1ార�జ క ధర�ం1ార�జ క ధర�ం1ార�జ క ధర�ం1ార�జ క ధర�ం’ అR_ jాసc Vకత FGౖ   
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మ¢డవ jాదన ఆ��రప<Eఉన3�� .  అంటQ ఏ 4ాలంల8  jాZ\]R� ,  
ఏ క?లం jాZ\]R� , ఏ �ేశం ల6క జ��jాZ\]R� ,  నల?ప� /�ెల?ప� 
ల�ంటS వరf�¦��ల? ల6క?ం<�  మ�నవ�లందZ[ ���Zా Vశ�jాoపc ం 
Hా %ీ�కZ[ంపగ�HU ఏ4\]క , స�చ��	
న �ైవధర�ం 4Uవలం ఇ1ా� ం  4Uవలం ఇ1ా� ం  4Uవలం ఇ1ా� ం  4Uవలం ఇ1ా� ం 
ధర�ం మ�త��Xధర�ం మ�త��Xధర�ం మ�త��Xధర�ం మ�త��X ....      
ఏ ధర��	
R� సZU  జంHా అ�� సృ�ి0 కరc  సూ9ం9న సతo�	
న, 
స�చ��	
న ధర��XR� 4ా�� అR_  జం �ెల?సు45వటz 4T 
మ¢ల���Zాల�ౖన తరtం, a�ా మ�ణpకత, జ�� నం, Vచ:ణ  మZ[యP 
Vj_కం Lదల�ౖన jాటS FGౖR_  ఈ మ¢డ� jాదనల? 
ఆ��రపడ�R�3#. Zాబ"#$ Fw�లల8 ¥ట§  �ణfంHా 
పZ[����K ం .  
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2. ధర�ంధర�ంధర�ంధర�ం  FwరI FwరI FwరI FwరI 
“ఇ1ా� ంఇ1ా� ంఇ1ా� ంఇ1ా� ం” అR_ ప�� 4T అసల? అరCం ఏ�టS? ఇ�� ప�� ఒకtరI 
�ెల?సు45వల%ిన మZ[యP స�ష0ంHా అర'ంvేసు45వల%ిన Lట0  

LదటS Vషయం.  ఇ�� అర¨ �zష ల8  పదం. ఇ1ా� ం అంటQ 
"తన తన తన తన సంకల�� 3సంకల�� 3సంకల�� 3సంకల�� 3 ,  ఇv��శ4Tcఇv��శ4Tcఇv��శ4Tcఇv��శ4Tc         (ఇ.ా0 #.ా0 లను  రf#ంvేశ4Tc  )  

సతo�	
నసతo�	
నసతo�	
నసతo�	
న ,  ఏ4\]కఏ4\]కఏ4\]కఏ4\]క  ఆZాధుoఆZాధుoఆZాధుoఆZాధుo<E4T<E4T<E4T<E4T  ( ( ( (అల�� © క?అల�� © క?అల�� © క?అల�� © క? ))))     Wాం�యPతంHాWాం�యPతంHాWాం�యPతంHాWాం�యPతంHా ,  
సంపeరfసంపeరfసంపeరfసంపeరf  V�ేయత�k V�ేయత�k V�ేయత�k V�ేయత�k సమZ[�ంచు45వటం ల6క సమZ[�ంచు45వటం ల6క సమZ[�ంచు45వటం ల6క సమZ[�ంచు45వటం ల6క 1ా��~నం1ా��~నం1ా��~నం1ా��~నం  
vేయటంvేయటంvేయటంvేయటం"  (అర¨ �zషల8  అల�� © అంటQ ఏ4\]క ఆZాధుoడ�) .  
అల� ఏ4\]క ఆZాధుo<E4T  స�యంHా సమZ[�ంచుక?న3 jాZ[R_  

అర¨ �zషల8 “మP%ి� ంమP%ి� ంమP%ి� ంమP%ి� ం”  అంటzరI .  4ాబటS0  ఇ1ా� ంఇ1ా� ంఇ1ా� ంఇ1ా� ం  ధర�ంధర�ంధర�ంధర�ం  FwరI 
ఒక వo4Tc  ల6క �ెగ  FwరI �దుHా Hా  ల6��  తZా�త తZాలల8  
��  అనుచరIల  రfయ�న3నుసZ[ం9 Hా  FGట0 బడల6దR_ 
Vషయం ఋ�వ� అవ�త*న3�� .  4ా  �~ 4T  rన3ంHా ఇతర 
ధZా�ల FwరI�  -  అంటQ 4\]ªసc వ  మతం FwరI #$సు4��సుc  (ఆయనFGౖ  

Wాం� కల?గPHాక )  FwరIను అనుసZ[ం« ,  బ¬దCమతం FwరI HOతమ  
బPదుC   FwరIను అనుసZ[ం« ,  కనూష శం FwరI కనూష® 
FwరI �దుHా ,  మ�Z[tజ¯ FwరI 4ార° మ�±t² FwరI �దుHా , 
య¢దుమతం FwరI య¢దు �ెగ  FwరIను అనుసZ[ం« మZ[యP 
|}ందూమతం FwరI ఒక ప��ేశం/a�ా ంతం ఆ��రంHాను ఉ 4T 
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ల8 4T వ9�నవR_  సంగ�  అందZ[4�  �ె�%ిన�ే . 4ా  
ఆ��మ�నవ�డ� మZ[యP Lట0  LదటS �ైవప�వ4\³c న ఆదంక?  
(ఆయనFGౖ  Wాం� కల?గPHాక ) ఇవ�బ<Eన ధర�ం 4Uవలం ఇ1ా� ం (సృష0 కరc  
ఆ�ేWాలక?  స�యంHా సమZ[�ంచు45వటం ) ధర��X .  అం�ే 4ాక?ం<� 
ఇ1ా� ం పదం ¤కt అZా'  3 అనుసZ[ం9 మ�నవజ�� వదK క? 
పంపబ<Eన �ైవ  ప�వకc  లందZ[�~  “ఇ1ా� ం ధర��X” అR_ Vషయం 
ఋ�వవ� త*న3�� .  
 

ఇం4ా ఇ1ా� ం  ధZా� 4� FwరI సృ�ి0 కZUc  స�యంHా  రf#ంvెను . 
ఎటAవంటS సం�ే´లక? అవ4ాశం ల6  9వZ[  �ైవjాణp అ#న 
ఖు±ఆµ  ల8  స�ష0�	
న  ప�కటన#$ �~ 4T  మ¢ల���రం .  
��వoఖు±ఆµ ల8 అల�� © ఈ VధంHా ప�కటSంvెను -   
"ఈR�డ� R_ను � ధZా� 3 � 4dరక? ఈR�డ� R_ను � ధZా� 3 � 4dరక? ఈR�డ� R_ను � ధZా� 3 � 4dరక? ఈR�డ� R_ను � ధZా� 3 � 4dరక? ‘పZ[పeరfంపZ[పeరfంపZ[పeరfంపZ[పeరfం’  vేWాను vేWాను vేWాను vేWాను .  
����  FGౖ  R� అనుగ´ 3 పeZ[c  vేWానుFGౖ  R� అనుగ´ 3 పeZ[c  vేWానుFGౖ  R� అనుగ´ 3 పeZ[c  vేWానుFGౖ  R� అనుగ´ 3 పeZ[c  vేWాను�� �� .  � 4dరక? ఇ1ా� ంను � � 4dరక? ఇ1ా� ంను � � 4dరక? ఇ1ా� ంను � � 4dరక? ఇ1ా� ంను � 
ధర�ంHా ధర�ంHా ధర�ంHా ధర�ంHా ఎను3క?R�3ఎను3క?R�3ఎను3క?R�3ఎను3క?R�3నునునును ." ఖు±ఆµ 5: 3  

"ఎవZ\]R� ఇ1ా� ం ధర�మ�రuం 4ాక?ం<� మZ¶క మ�ఎవZ\]R� ఇ1ా� ం ధర�మ�రuం 4ాక?ం<� మZ¶క మ�ఎవZ\]R� ఇ1ా� ం ధర�మ�రuం 4ాక?ం<� మZ¶క మ�ఎవZ\]R� ఇ1ా� ం ధర�మ�రuం 4ాక?ం<� మZ¶క మ�Zాu  3Zాu  3Zాu  3Zాu  3  
అవలం·ంచద�%wcఅవలం·ంచద�%wcఅవలం·ంచద�%wcఅవలం·ంచద�%wc ,  అ��అ��అ��అ��  ఎంత ఎంత ఎంత ఎంత  మ�త�ం ఆ¸��ంచమ�త�ం ఆ¸��ంచమ�త�ం ఆ¸��ంచమ�త�ం ఆ¸��ంచబడదుబడదుబడదుబడదు ....  అతడ� అతడ� అతడ� అతడ�  
పరల8పరల8పరల8పరల8కంల8 Vఫల?డకంల8 Vఫల?డకంల8 Vఫల?డకంల8 Vఫల?డవ�వ�వ�వ���డ���డ���డ���డ� ,  నష0 ab��డ�నష0 ab��డ�నష0 ab��డ�నష0 ab��డ� ." ఖు±ఆµ  3:85  

4ాబటS0  ఎకt<ో అర» �ేశంల8 7వ శ��బKంల8 ఒక ప�వకc  
ప�కటSం9న నూతన ధర�మ  ఇ1ా� ం  jా��ంచటం ల6దు. 4ా  
అం�మరYపంల8 స�ష0ంHా ప�న B  ప�కటSంపబ<Eన సర�ల8క 
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సృ�ి0 కరc  (అల�� ©) ¤కt స�చ��	
న మZ[యP సతo�	
న  
ధర��X ఇ1ా� మR_  జ� 3  మZ[యP �~ R_ మ¼�కంHా ఆదం  
(ఆయన  FGౖ  Wాం� కల?గPHాక )  మZ[యP �H[�న ప�వకcలందZ[4� 
ఆ�ేqంపబ<EనదR_ jాసc jా 3 మనక? �ె�యజUసుc న3�� .   
 

ఇప¡డ�  తమ�ే సతo�	
న మ�రuమ  బ|}రంగంHా jా��సుc న3 
Z\ండ� ఇతర ధZా�లను పZ[��ంచు��ం. సృ�ి0 కరc  తన ప�వకc  
¸జ\® (ఆయనFGౖ  Wాం� కల?గPHాక )క? ల6క jాZ[ jారసులక? తమ 
ధZా� 3 య¢దు మతంHా Fిలవమ  ఆజ�� Fిం9నటA�  jాZ[  
��వoగంథం� ల8 ఎకt<� కనబడదు .  అల�HU  #$సు4��సుc  (ఆయనFGౖ  

Wాం� కల?గPHాక ) సహచరIలక? తమ ధZా� 3 4\]ªసc వ మతంHా 
Fిలవమ  �ైవం ఆజ�� Fిం9నటA� Hా jాZ[  ��వoగంథ�	
న � బ¾ౖ·° 
ల8నూ ఎకt<� కనబడదు .  అంటQ య¢దుమతం , 4\]ªసc వమతం  
Fwర� క? మ¢ల���రం �ైjాజ�  ల6క �ైjా¸దం ఎంతమ�త�ం 4ాదు.  
#$సు4��సుc  (ఆయనFGౖ  Wాం� కల?గPHాక )  భ¢ల8కం  నుం<E FGౖ4T  ab#న 
v�ల� 4ాలం తZా��ే #$సు4���సుc  ధZా� 4T 4\]ªసc వమతమR_  FwరI 
jాడ�కల84T  వ9�న�� .  
 

మZ[ 4\]ªసc వమతమR_ FwరIక? rన3�	
న, #$సు4��సుc  స�యంHా 
బ"��ం9న ధర�ం అసల? FwరI ఏ�	
యPoంటAం��?  (4��సుc  అR_  పదం 
ఎకt<E  నుం<E  వ9�న�ో  ఒకt1ాZ[  పZ[���K ం  -  �స® ,   4��సుc  అR_  Z\ండ�  
FwరY�  H�� ¿  మZ[యP ల�టSµ  �zషల ���Zా  |}బ¢�  ప��ల నుం<E  
�సు4dనబ<EనV .  ఆంHU�య ,  H� ¿  �zషలల8  ల�1À® అR_  �� 4T  పZాoయ�  
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పద�X  �స® .  అ�ే  |}బ¢� ల8  #$ష*jా  ల6క  #Á´ష*jా .  �Z[Â 4ారCం  "The 

Anointed -  ద  అన#R�0 Ã "  అంటQ  |}బ¢� ల8  �	స^యo�	స^యo�	స^యo�	స^యo ప�� 4T  
అనుjాద�X 4T�.b0 ®4T�.b0 ®4T�.b0 ®4T�.b0 ®  అR_  H� క?పదం� )   
 

సృ�ి0 కరc �k  గల సంబంధం  j�ౖప�క? R_రIHా ��Z[చూFw స�చ��	
న 
మ�Zాu  3 మ�త��X అనుసZ[ంచమ  #$సు4��సుc  vే%ిన బ"ధనల6 
jాZ[  అసల?  ధర�ంల8 కనబ<��. ఇ1ా� ం ధర�  బ"ధనల ప�4ారం 
#$సు4��సుc  అల�� © పంFిన ఒక  H¶ప�  ప�వకc ,  అర¨ల8 �zషల8 
ఆయన FwరI ఈ1ా  (అల�ౖ|}స^ల�ం ) .  పeర�ప� ప�వకcల మ���Z[HాR_  
తను క�<� తమ ఇv��శ4Tc /సంకల�శ4Tc   సృష0 కరc క? 1ా��~నం 
vేయమ , సమZ[�ంచు45మ  ప�జలక? Fిల?ప� v��రI .  (మZ[  

ఇ1ా� ం  ధర�మంటQ ఇ�ే  క�� !)  �ైjా 3 ఈ VధంHా ఆZా��ంచమ  
#$సు4��సుc  తన సహచరIలక? బ"��ం9నటA�  jాZ[  ��వoగం� థ�	
న 
‘బ¾ౖ·°’ ల8 FwZ¶tనబ<Eన�� .  "పరల8క మందున3 పరల8క మందున3 పరల8క మందున3 పరల8క మందున3 మ� తం<ీ�మ� తం<ీ�మ� తం<ీ�మ� తం<ీ� ,  
{ { { { R�మమP పZ[ÅదCR�మమP పZ[ÅదCR�మమP పZ[ÅదCR�మమP పZ[ÅదC  పరచబడ�Hాకపరచబడ�Hాకపరచబడ�Hాకపరచబడ�Hాక ;  { Zాజoమచు� Hాక { Zాజoమచు� Hాక { Zాజoమచు� Hాక { Zాజoమచు� Hాక ;  {  {  {  { 
9తc మP పరల8క9తc మP పరల8క9తc మP పరల8క9తc మP పరల8క  మందు R�రj�రI� మందు R�రj�రI� మందు R�రj�రI� మందు R�రj�రI�చున3టA�  భ¢�యందును చున3టA�  భ¢�యందును చున3టA�  భ¢�యందును చున3టA�  భ¢�యందును 
R�రj_రIను HాకR�రj_రIను HాకR�రj_రIను HాకR�రj_రIను Hాక" (ల�4ా  11 :  2  మZ[యP మPతc# 6:9-10)  

H�స�°^ ల8  అR_క ప�కటనలల8 #$సు4��సుc  ఇటAవంటS 
బ"ధనలక? a�ా ��నoత v�ెను .  ఉ��హరణHా మZ¶క vోట 
ఎవZ\]�ే �ేవ�<E4T స�యంHా సమZ[�ంచుక?ంటzZ�ఎవZ\]�ే �ేవ�<E4T స�యంHా సమZ[�ంచుక?ంటzZ�ఎవZ\]�ే �ేవ�<E4T స�యంHా సమZ[�ంచుక?ంటzZ�ఎవZ\]�ే �ేవ�<E4T స�యంHా సమZ[�ంచుక?ంటzZ� ,  jాZU  jాZU  jాZU  jాZU  
స�Zాu  3 jారసత�ంHా స�Zాu  3 jారసత�ంHా స�Zాu  3 jారసత�ంHా స�Zాu  3 jారసత�ంHా ahందు��ర ahందు��ర ahందు��ర ahందు��ర  #$సు4��సుc  బ"ధన vే%Gను .  
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"ప�భPjాప�భPjాప�భPjాప�భPjా ,  ప�భPjాప�భPjాప�భPjాప�భPjా ,  అ  నను3అ  నను3అ  నను3అ  నను3  j�ంబ<Eంచుjాడ�j�ంబ<Eంచుjాడ�j�ంబ<Eంచుjాడ�j�ంబ<Eంచుjాడ� పరల8క  పరల8క  పరల8క  పరల8క 
ZాజoంZాజoంZాజoంZాజoంల8 ల8 ల8 ల8 vేరడ�vేరడ�vేరడ�vేరడ� ....  పరల8క పరల8క పరల8క పరల8క Zాజo Zాజo Zాజo Zాజoమందున3 R� తం<E�మందున3 R� తం<E�మందున3 R� తం<E�మందున3 R� తం<E�  H\]4d  H\]4d  H\]4d  H\]4d న  న  న  న 
¤డల¤డల¤డల¤డల, , , ,  పరల8కZాజoల8 vేరబడ�నుపరల8కZాజoల8 vేరబడ�నుపరల8కZాజoల8 vేరబడ�నుపరల8కZాజoల8 vేరబడ�ను" (మతc#7 -21)  

తనూ  సృ�ి0 కరc క? సమZ[�ంచుక?న3jా<ER_న  #$సు4��సుc  
(ఆయనFGౖ  Wాం� కల?గPHాక ) స�యంHా FwZ¶tR�ను -  "R� అంతట R� అంతట R� అంతట R� అంతట 
R_R_  ఏ�యP vేయల6నుR_R_  ఏ�యP vేయల6నుR_R_  ఏ�యP vేయల6నుR_R_  ఏ�యP vేయల6ను;  R_ను VనునటA� Hా �రI�  R_ను VనునటA� Hా �రI�  R_ను VనునటA� Hా �రI�  R_ను VనునటA� Hా �రI� ఇచు�ఇచు�ఇచు�ఇచు�    
చుR�3నుచుR�3నుచుR�3నుచుR�3ను .  నను3 పంFిననను3 పంFిననను3 పంFిననను3 పంFిన  jా  9తc ప�4ార�X vేయH�రIదును jా  9తc ప�4ార�X vేయH�రIదును jా  9తc ప�4ార�X vేయH�రIదును jా  9తc ప�4ార�X vేయH�రIదును 
Hా  R� #ష0  ప�4ారమP vేయPH�రను గనుక R� �రI� Hా  R� #ష0  ప�4ారమP vేయPH�రను గనుక R� �రI� Hా  R� #ష0  ప�4ారమP vేయPH�రను గనుక R� �రI� Hా  R� #ష0  ప�4ారమP vేయPH�రను గనుక R� �రI� 
R�oయ�	
న��R�oయ�	
న��R�oయ�	
న��R�oయ�	
న��".  (y´ను 5:30).  

��R_  జ�	
న �ైవం 4ాద  #$సు4��సుc  తన సహచరIలక? 
స�ష0  పర9నటA�  H�%G�° ల8 అR_క బ"ధనల? ప�కటSసుc R�3# 
"ఆ ��నమPను గ¢Z[�యP ఆ ఆ ��నమPను గ¢Z[�యP ఆ ఆ ��నమPను గ¢Z[�యP ఆ ఆ ��నమPను గ¢Z[�యP ఆ ఘఘఘఘ<Eయను గ¢Z[�యP తం<E�  <Eయను గ¢Z[�యP తం<E�  <Eయను గ¢Z[�యP తం<E�  <Eయను గ¢Z[�యP తం<E�  
తప� ఏ మనుష*o<ైననుతప� ఏ మనుష*o<ైననుతప� ఏ మనుష*o<ైననుతప� ఏ మనుష*o<ైనను ,  పరల8కమందపరల8కమందపరల8కమందపరల8కమంద� దూతల�ౖనను� దూతల�ౖనను� దూతల�ౖనను� దూతల�ౖనను ,  
క?మ�రI<ైనను ఎరIగరIక?మ�రI<ైనను ఎరIగరIక?మ�రI<ైనను ఎరIగరIక?మ�రI<ైనను ఎరIగరI" .(మ�రIt 13:32) .  

4ాబటS0 ,  తన కంటQ మPందు వ9�న ప�వకcల మ���Z[Hా మZ[యP 
తన తZా�త వ9�న ప�వకc  మPహమ�È (ఆయనFGౖ  Wాం�  కల?గPHాక )  
మ���Z[Hా #$సు (ఆయనFGౖ  Wాం�  కల?గPHాక )  క�<�  ఇ1ా� ం 
మ��R_3 బ"��ంvెను .  అంటQ తమ  తమ సంకల�శ4Tc  ,  
ఇ.ా0 ఇ.ా0 లను సతo�	
న ఆ ఏ4\]క ఆZాధుo<E4U  Wాం�యPతంHా, 
V�ేయ��పeర�కంHా, స�యంHా సమZ[�ంచు45మ  బ"��ంచటం  
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3. సృ�ి0 కరcసృ�ి0 కరcసృ�ి0 కరcసృ�ి0 కరc  మZ[యP సృ�ి0 మZ[యP సృ�ి0 మZ[యP సృ�ి0 మZ[యP సృ�ి0  
సర�ల8క సృ�ి0 కరc  ��వoధర��	
న ఇ1ా� ం ¤కt ప���న సం�ేశం 
4Uవలం ఏ4\]క �ైjాZాధనఏ4\]క �ైjాZాధనఏ4\]క �ైjాZాధనఏ4\]క �ైjాZాధన మ�త��X .  ఎందుకంటQ తన ఇv��శ4Tc  , 
సంకల�� 3  సతo�	
న ఏ4\]క ఆZాధుo<E4T  పeZ[c Hా సమZ[�ంచు 
45వడ�X ఇ1ా� ం ధర�ంల8 ఆZాధన ¤కt మPఖ�oంశం . ఇం4ా 
ఆ ఏ4\]క ఆZాధుo<E  వ���  j_ZU  ఏ మ�నవ�<E{,   a�ా ం�� 3 
ల6క వసుc వ�నూ ఆZా��ంచక�డద  ఆజ�� Fిసుc న3�� .  సర�ల8క 
సృ�ి0 కరc  తప� Vశ�ంల8 �H[�న ప���~ అత<E సృ�ి0#$ 4ావటం 
వలన, సృ�ి0  ఆZాధనను పeZ[c Hా వ���j_%ి ,  4Uవలం సృ�ి0 కరc ను 
మ�త��X ఆZా��ంచమ  ఇ1ా� ం ధర�ం ఆ´� సుc న3�� .   4Uవలం 
అత<E ఇ.ా0 ను1ార�X a�ా ర'నల? %ీ�కZ[ంచబడ��# 4ాబటS0  
4Uవలం ఆ సర�ల8క సృ�ి0 కZ\³c న ఏ4\]క ఆZాధుoడ� మ�త��X 
మ�నవ�ల ఆZాధనలక? అరIÉ డ�, yగPoడ�. 9ట0 9వZ[ �ైవ 
గంథ� �	
న ఖు±ఆµ స�ష0ంHా ఇల� ప�కటSసుc న3�� .   

“మ�నవ�ల�Zామ�నవ�ల�Zామ�నవ�ల�Zామ�నవ�ల�Zా!  �మP��3�మP��3�మP��3�మP��3 ,  � పeZ��క?�3 సృ�ి0ం9న � � పeZ��క?�3 సృ�ి0ం9న � � పeZ��క?�3 సృ�ి0ం9న � � పeZ��క?�3 సృ�ి0ం9న � 
ప�భPవ�ను ఆZా��ంచం<Eప�భPవ�ను ఆZా��ంచం<Eప�భPవ�ను ఆZా��ంచం<Eప�భPవ�ను ఆZా��ంచం<E .  అప¡<ే �రI అప¡<ే �రI అప¡<ే �రI అప¡<ే �రI ర�Eంపర�Eంపర�Eంపర�Eంపబడ��ర  బడ��ర  బడ��ర  బడ��ర  
ఆqంచఆqంచఆqంచఆqంచవచు�వచు�వచు�వచు� .  ఆఆఆఆయR_ �యR_ �యR_ �యR_ �45సం R_లను aాను�Hా45సం R_లను aాను�Hా45సం R_లను aాను�Hా45సం R_లను aాను�Hా ,   ంH[   ంH[   ంH[   ంH[  
కప¡Hా vేWాడ�కప¡Hా vేWాడ�కప¡Hా vేWాడ�కప¡Hా vేWాడ� .  FGౖFGFౖGౖFGౖ     నుం<E వZాÂ  3నుం<E వZాÂ  3నుం<E వZాÂ  3నుం<E వZాÂ  3 క?Z[Fంిvేjాడ� క�<�  క?Z[Fంిvేjాడ� క�<�  క?Z[Fంిvేjాడ� క�<�  క?Z[Fంిvేjాడ� క�<� 
ఆయR_ఆయR_ఆయR_ఆయR_ .  ఆఆఆఆ  వరÂం ���Zా ఆయన రకర4ాల పండూ�వరÂం ���Zా ఆయన రకర4ాల పండూ�వరÂం ���Zా ఆయన రకర4ాల పండూ�వరÂం ���Zా ఆయన రకర4ాల పండూ� ,  పంపంపంపంటల? టల? టల? టల? 
పం<Eం9 �క? ఆ´రం సమక�Z[�పం<Eం9 �క? ఆ´రం సమక�Z[�పం<Eం9 �క? ఆ´రం సమక�Z[�పం<Eం9 �క? ఆ´రం సమక�Z[�FGడ�c R�3డ�FGడ�c R�3డ�FGడ�c R�3డ�FGడ�c R�3డ� .  కనుక ఆ కనుక ఆ కనుక ఆ కనుక ఆ 
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య��Zా' ల? �ె�%ిన తZా�త �రI ఇతర శక?c లను య��Zా' ల? �ె�%ిన తZా�త �రI ఇతర శక?c లను య��Zా' ల? �ె�%ిన తZా�త �రI ఇతర శక?c లను య��Zా' ల? �ె�%ిన తZా�త �రI ఇతర శక?c లను అల�� © క?అల�� © క?అల�� © క?అల�� © క?     
1ాటS1ాటS1ాటS1ాటS  క��ంచకం<Eక��ంచకం<Eక��ంచకం<Eక��ంచకం<E”   ��వoఖు±ఆµ 2:  21-22  

4ాబటS0  ఏ�ైR� ఒక vెటA0 ను తమ 45Z[కల? �ర�మ  
j_డ�క?న3టÊË� �ే ,  అV �ర�బడటం ఆ vెటA0  మహతoం ఎంత 
మ�త�మ¢ 4ాదు .  4Uవలం సర�ల8క సృ�ి0 కరc  ఆ 45Z[కల? 
పeరc#$o VధంHా పZ[%ి' త*లను అనుమ�ంచటం వలనR_ అV  
�ర�బ<ER�#. అం�ేHా  ఆ vెటA0 క? ప�జల 45Z[కలను 
స�యంHా �ర�గ�HU శ4Tc  అణPమ�త�ం క�<� ల6దు .  4dంత 
మం�� �~ RÌక  య�ధృ9�క�	
న ఘటన అ  అంటzరI . 4ా  
భక?c ల? మ�త�ం ఆ vెటA0 క?  తమ 45Z[కల? �ZU� ��వoశ4Tc  ఉంద  
గP<EÍ Hా నమP���రI .  అ�ేVధంHా �స® ,  HOతమబPదుC డ� ,  
��కృష*f డ� ,  %G#ంÎ 4T�.b0 ఫ± ,  %G#ంÎ Ï<ె ,  ల6క మPహమ�È 
Lదల�ౖన jాZ[4T  vేయబడ�త*న3 a�ా ర'నలక? jారI సమ���నం 
ఇవ�రI .  4ా  సృ�ి0 కరc ,  స�యంHా తR_ ఇష0 ప<E ఆ a�ా ర'నలక? 
క�<� సమ���న�వ�వచు� అంటQ ఆ 45Z[కలను �ర�వచు� .  
�స® ఏR�డూ తన సహచరIలక? తనR_ ఆZా��ంచమ  
సూ9ంచల6దు 4ా{ సృ�ి0 కరc ను మ�త��X ఆZా��ంచమ  
బ"��ంvెను .9వZ[ �ైవగంథ�	
న ఖు� ±ఆµ ఇల� ప�కటSసుc న3�� -   
ఆ తరIjాత ఆ తరIjాత ఆ తరIjాత ఆ తరIjాత అల�� ©అల�� ©అల�� ©అల�� ©(�ర���R�న�ర���R�న�ర���R�న�ర���R�న)  ఈ1ాను  లబ¾టS0 ఈ1ాను  లబ¾టS0 ఈ1ాను  లబ¾టS0 ఈ1ాను  లబ¾టS0     "మరoంమరoంమరoంమరoం    
క?మ�రIడj�ౖన ఈ1ాక?మ�రIడj�ౖన ఈ1ాక?మ�రIడj�ౖన ఈ1ాక?మ�రIడj�ౖన ఈ1ా!  {వ� {వ� {వ� {వ� { ప�జల{ ప�జల{ ప�జల{ ప�జల�k�k�k�k ,  అల�� © ను 4ాద  అల�� © ను 4ాద  అల�� © ను 4ాద  అల�� © ను 4ాద  
‘ననూ3ననూ3ననూ3ననూ3 ,  R� త�� {R� త�� {R� త�� {R� త�� { �ేవ�ళÐÑHా �zVంచం<E �ేవ�ళÐÑHా �zVంచం<E �ేవ�ళÐÑHా �zVంచం<E �ేవ�ళÐÑHా �zVంచం<E’  అ  బ"��ంv�jా అ  బ"��ంv�jా అ  బ"��ంv�jా అ  బ"��ంv�jా?" 



 16

అ అ అ అ  అ<EH[నప�డ�  అ<EH[నప�డ�  అ<EH[నప�డ�  అ<EH[నప�డ� ఆయనఆయనఆయనఆయన ఇల� మనV vేసుక?ంటzడ� ఇల� మనV vేసుక?ంటzడ� ఇల� మనV vేసుక?ంటzడ� ఇల� మనV vేసుక?ంటzడ�:  "{వ� {వ� {వ� {వ� 
అతoంత పVత*� డవ�అతoంత పVత*� డవ�అతoంత పVత*� డవ�అతoంత పVత*� డవ�!  ఏ మ�టను ఏ మ�టను ఏ మ�టను ఏ మ�టను ప�4Uప�4Uప�4Uప�4U  హక?t హక?t హక?t హక?t R�క? ల6�ో R�క? ల6�ో R�క? ల6�ో R�క? ల6�ో ,,,,  ఆ  ఆ  ఆ  ఆ 
మ�టను అనటం R�క? యPకc�	
న ప 4ాదుమ�టను అనటం R�క? యPకc�	
న ప 4ాదుమ�టను అనటం R�క? యPకc�	
న ప 4ాదుమ�టను అనటం R�క? యPకc�	
న ప 4ాదు .  ఒకj_ళ R_ను ఆ ఒకj_ళ R_ను ఆ ఒకj_ళ R_ను ఆ ఒకj_ళ R_ను ఆ 
VధంHా అనుంVధంHా అనుంVధంHా అనుంVధంHా అనుంటQటQటQటQ ,  అ�� {క? తప�క?ం<� �ె�సుంఅ�� {క? తప�క?ం<� �ె�సుంఅ�� {క? తప�క?ం<� �ె�సుంఅ�� {క? తప�క?ం<� �ె�సుం<ే��<ే��<ే��<ే�� .  R� R� R� R� 
మనసు^ల8 ఏ�మనసు^ల8 ఏ�మనసు^ల8 ఏ�మనసు^ల8 ఏ� ఉన3 ఉన3 ఉన3 ఉన3�ో {క? �ెల?సు�ో {క? �ెల?సు�ో {క? �ెల?సు�ో {క? �ెల?సు .  { మనసు^ల8 { మనసు^ల8 { మనసు^ల8 { మనసు^ల8 
ఏమPం�ో R�క? �ె�యదుఏమPం�ో R�క? �ె�యదుఏమPం�ో R�క? �ె�యదుఏమPం�ో R�క? �ె�యదు .  {వ� గPపc ంHా ఉన3 య{వ� గPపc ంHా ఉన3 య{వ� గPపc ంHా ఉన3 య{వ� గPపc ంHా ఉన3 య��������Zా' ల{3 Zా' ల{3 Zా' ల{3 Zా' ల{3 
�ె�%ిన మ´జ��  V�ె�%ిన మ´జ��  V�ె�%ిన మ´జ��  V�ె�%ిన మ´జ��  V". ��వoఖు±ఆµ 5:115-116  

అం�ే 4ాక?ం<� #$సు4��సుc  ఏR�డూ స�యంHా తనను ��R_  
ఆZా��ంచు45ల6దు.    శ�యంHా అతడ� �ేవ�<ER_  ఆZా��ంvెను .   
H�%G�° ల8 #$సు ఇల� బ"��ంvెను - "{ �ేవ�<ైన ప�భPవ�నక? { �ేవ�<ైన ప�భPవ�నక? { �ేవ�<ైన ప�భPవ�నక? { �ేవ�<ైన ప�భPవ�నక? 
LÒ 4TtLÒ 4TtLÒ 4TtLÒ 4Tt  ఆయనను మ�త��X ఆయనను మ�త��X ఆయనను మ�త��X ఆయనను మ�త��X %wVంపవల�ను %wVంపవల�ను %wVంపవల�ను %wVంపవల�ను"  అ  jా� యబ<E అ  jా� యబ<E అ  jా� యబ<E అ  jా� యబ<E    
యPన3��యPన3��యPన3��యPన3�� .  (ల�¿ 4 :  8).  

ఇ�ే మ¢ల %ి��C ంతం 9వZ[ �ైవ గంథ�	
న � ��వoఖు±ఆµ ల8  
Lట0LదటS అ��oయం Óా�´Óా�´Óా�´Óా�´ 4వ jాకoంల8 క�<� స�ష0ంHా 
�ె�యvేయబ<Eన�� -  "�XమP  R_3 ఆZా��సుc R�3మP�XమP  R_3 ఆZా��సుc R�3మP�XమP  R_3 ఆZా��సుc R�3మP�XమP  R_3 ఆZా��సుc R�3మP    
మZ[యPమZ[యPమZ[యPమZ[యP { స´య�X { స´య�X { స´య�X { స´య�X  అZ[' అZ[' అZ[' అZ[' సుc R�3మPసుc R�3మPసుc R�3మPసుc R�3మP ."  ��వoఖు±ఆµ 1:4  

 

ఇం45  vోట అల�� © ఇల� ప�కటSంvెను -  “� ప�భPవ� � ప�భPవ� � ప�భPవ� � ప�భPవ� 
ప�కటSసుc R�3డ�ప�కటSసుc R�3డ�ప�కటSసుc R�3డ�ప�కటSసుc R�3డ�:  "నను3 a�ానను3 a�ానను3 a�ానను3 a�ా Z['ంచం<EZ['ంచం<EZ['ంచం<EZ['ంచం<E ,  R_ను � a�ా ర'న R_ను � a�ా ర'న R_ను � a�ా ర'న R_ను � a�ా ర'న 
%�ీకZ[సుc R�3ను%�ీకZ[సుc R�3ను%�ీకZ[సుc R�3ను%�ీకZ[సుc R�3ను ."”      ��వoఖు±ఆµ 40:60    



 17

ఇకtడ ఒక మPఖo�	
న Vషయం గమ ంచవల�ను .  ఇ1ా� ం 
ధర�ం ¤కt మ¢ల సం�ేశం అంటQ ఏ4\]క  �ైjాZాధన VవZ[ంvే  
�ే�టంటQ సృ�ి0 కరc  మZ[యP అత<E సృ�ి0  Z\ండూ j_ZU�రI 
Vrన3�	
న Vషయ�ల?.  సర�ల8క సృ�ి0 కరc  మZ[యP సృ�ి0  ల6క 
సృ�ి0 ల8  ఏ�ైR� �zగం ఎప¡డూ సమ�నం 4ాజ�లవ� .  అల�HU  
సృ�ి0  మZ[యP సృ�ి0 కరc  ల6క సృ�ి0 కరc ల8  ఏ�ైR� �zగం క�<� 
ఎప¡డూ సమ�నం  4ాజ�లవ� .   
 

FGౖ  Vషయం v�ల� సహజంHా కవబడవచు�. 4ా  మ�నవ�డ� 
ఏ4\]క ఆZాధుo<E  అంటQ సర�ల8క సృ�ి0 కరc   ఆZా��ంచటz 4T 
బదుల?Hా సృ�ి0   ఆZా��ంచటz 4T మPఖo4ారణం �ైవసం4U��ల 
ను గPZ[cంచడంల8 అతడ� vేసుc న3 Ôర�	
న ahరaాటQ .  ఇ�� 
అజ�� నం ,   ర� :oం  వలన 4ావచు� .  సృ�ి0 ల8  ప��  vోట �ేవ�డ�  
jాoFిం9 ఉR�3డ , �ైవత�ం సృ�ి0 ల8 jాoFిం9 ఉన3ద , 
�ైవత�ం సృ�ి0 ల8  4d 3 �zHాలల8 అవతZ[ం9 ఉన3దR_ 
మ¢ఢ  నమ�4ాల ఆ��రంHా తను aాటSసుc న3 సృ�ి0  ఆZాధR_ 
 జ� 4T �ైjాZాధన  దృఢంHా నమP�త*R�3డ�. 4ా{  ప��  
4ాలం  ల8నూ ,  ప��  a�ా ంతం  ల8నూ �ైవప�వకcల? �సుక? వ9�న 
ఇ1ా� ం సం�ేశం ఏ�టంటQ "4Uవలం ఆ సృ�ి0 కరc ను మ�త��X 
ఆZా��ంచం<E మZ[యP సృ�ి0  ఆZాధనల (బహÖ�ైjాZాధన ల6క 
�� 4T ��Z[�%w పeజల?, ప�ర1ాtZాల?, Lక?tబడ�ల?. . . )  
నుం<E దూరంHా ఉండం<E .   9వZ[ �ైవగంథ�	
న � ఖు±ఆµ ల8 
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స�ష0ంHా ఇల� ప�కటSంపబ<Eన�� -  “�XమP ప�� జ��ల8నూ �XమP ప�� జ��ల8నూ �XమP ప�� జ��ల8నూ �XమP ప�� జ��ల8నూ 
ప�వకcను ప�వకcను ప�వకcను ప�వకcను పంaామPపంaామPపంaామPపంaామP .  అతఅతఅతఅత<E <E <E <E ���Zా ���Zా ���Zా ���Zా "4Uవలం 4Uవలం 4Uవలం 4Uవలం ఏ4\]క �ైjా 3ఏ4\]క �ైjా 3ఏ4\]క �ైjా 3ఏ4\]క �ైjా 3    
మ�త��Xమ�త��Xమ�త��Xమ�త��X ఆZా��ంచం<E ఆZా��ంచం<E ఆZా��ంచం<E ఆZా��ంచం<E .  దుదుదుదుష0 శక?c �3ష0 శక?c �3ష0 శక?c �3ష0 శక?c �3 ఆZా��ంచకం<E ఆZా��ంచకం<E ఆZా��ంచకం<E ఆZా��ంచకం<E" అ  అ  అ  అ  
అందZ[4� బ"ధపZా�మPఅందZ[4� బ"ధపZా�మPఅందZ[4� బ"ధపZా�మPఅందZ[4� బ"ధపZా�మP .”  ��వoఖు±ఆµ 16 :  36  

 

మ�నవ�ల? తయ�రIvే%ిన Vగ´లక? � �రI ఎందుక? 1ా.ా0 ంగ 
పడ�త*R�3రI? అ  ఎవZ\]R� Vగ´Zాధక?లను � అ<EH[నటÊË� �ే ,   
��మP  పenసుc న3�� Zా� Vగ´ 4T 4ాద  అందుల8�   
�ైవస�రYaా క  %ి' రంHా సమ���న�1ాc రI .  Vగహం � 4Uవలం 
�ైjాZాధనక? అవసర�	
న ఏ4ాగతను క�H[సుc ం�ే�  తప� అ�� 
స�యంHా �ైవం 4ాద  vెబP��రI . సృ�ి0 కZUc  ఏ�ో ఒక రYపంల8 
సృ�ి0 ల8 jాoFిం9 ఉR�3డ  నమP�త*న3 jాZU  Vగ´Zాధన�  
%ి��C ం�� 3 �ే�కHా Vశ�%ి1ాc రI .  4ా  ఎవZ\]�ే  ఇ1ా� ం ¤కt 
మ¢ల  సం�ేశం  మZ[యP ��  �zjా 3  (సృ�ి0 కరc  & సృ�ి0  Z\ండూ 
Vrన3�	
నV,  4Uవలం సృ�ి0 కZUc  ఆZాధుoడ� ,  4ా  సృ�ి0 4ాదు అ )  
గ|}ంv�Z�� , jాZ\ప¡డూ ఎంతటS అVj_కంల8నూ ,  ఎటS0  
పZ[%ి' త*లల8నూ, అట0 డ�గPక? ��గజ�Z[న %ి' �గత*లల8నూ 
Vగ´Zాధన�  vేయటz 4T అంH�కZ[ంచరI.  
 

ఎవZ\]�ే  తమల8 �ైవత�ం ఉంద  a�ా «న4ాలం నుం<E 
ప�కటSసుc R�3Z� , jారI తరచుHా ‘సృ�ి0 కరc  (�ేవ�డ�) మ �ిల8R_ 
ఉR�3డ�’ అR_ అస�ష0�	
న భ�మFGౖ  ఆ��రప<E ఉన3టA�  
�ెల?సుc ం�� .  ఇం45 అడ�గP మPందుక? j_%ి  సృ�ి0 కరc  ఇతర 
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మ�నవ�లల8  కంటQ తమల8 ఎక?tవHా ఉR�3డ ,  4ాబటS0  
అందరY తమ4U 1ా.ా0 ంగప<E ,  సమZ[�ంచుక? ,  మ�నవ�<E 
అవ��రంల8 ఉన3 సృ�ి0 కరc Hా ల6క సృ�ి0 కరc  ఇతరIల కంటQ 
తమFGౖR_  ఎక?tవHా 4U�~�కZ[ం9 మZ[యP తమల8 క�%ిab# 
ఉన3ందు వలన తమR_ �ైవసంభ¢త*<EHా ఆZా��ంచమంటzరI .  
ఇం4ా సృ�ి0 కZUc  మ�నవ�<Eల8 అవతZ[ం9 ఉR�3డR_ కల?�ిత 
అంధVWా�సంల8 మP H[ ఉన3 సహచరIల వలన, మZ[4dందరI 
మం9 వoక?c ల? (సంఘ%wవక?లక?) మరణpంచHాR_ �ైవత�ం 
ahం��నటA� Hా ప�%ి��C  vెందు��రI . (jాZ[  పటzలను  అమP�క?ంట× ,  jాZ[  

సమ�ధులక? ,  Vగ´ల� క?  పeజల? vేసూc ,  ఆ ప�ణoప�రIష*ల �~j�నల?  
ahందటం 45సం హÖం<ీల8  డబPØల? ,  బంHారం ,  j�ం<E  Lదల�ౖన Vల?j�ౖన  
సంపదను ��నం vేయమ  ab� త^|}1ాc రI .  9వZ[4T  ��   పంచుక?ంటzరI .  
�ైవత�ం FwరI  �ద  ల?వ� �ోFి<E  vేసుc న3 ఇటAవంటS  నూతన jాoaార  
4Uం��� ల?  ఇట§వల 4ాలంల8  VపZ�తంHా  FGరగటం మనం కÙÚÑZా  చూసుc R�3ం )   
 

ఇంతవరక? స�ష0ంHా గ|}ంచ� వల%ిన��  ఏ�టంటQ ,  ఇ1ా� ం 
మ¢ల%ి��C ం�� 3 మZ[యP ��  �zjా 3 అర'ం vేసుక?న3 
jాZ\వZ\]R� సZU  ఇతర మ�నవ�లను ల6క సృ�ి0   పenంచటz 3 
ఎటS0 పZ[%ి' �ల8ను ,  ఏ 4ాలంల8ను  అంH�కZ[ంచరI .   స�చ��	
న 
మZ[యP సతo�	
న �ైవధర�ం v�ల� స�ష0ంHా సృ�ి0 కరc ను 
మ�త��X ఆZా��ంచమ  మZ[యP సృ�ి0  ఆZాధన ఏ రYవంల8 
ఉR�3 సZU �� 3  ZాకZ[ంచమ  మ�టSమ�టS4�  బ"��సుc న3�� .  
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ఇ�ే ఇ1ా� ం ¤కt �~��jాకoం -  ల� ఇల�హ ఇల� ల�� ©ల� ఇల�హ ఇల� ల�� ©ల� ఇల�హ ఇల� ల�� ©ల� ఇల�హ ఇల� ల�� ©  అంటQ 
అల�� ©అల�� ©అల�� ©అల�� © ( ఏ 4\] క  ఆZాధుoడ� )     తప� తప� తప� తప� j_j_j_j_ZU  ZU  ZU  ZU  ఆZాధుoడ�ఆZాధుoడ�ఆZాధుoడ�ఆZాధుoడ�  ఎవ�డూ ఎవ�డూ ఎవ�డూ ఎవ�డూ ల6డ� ల6డ� ల6డ� ల6డ�  
9తcÅ��C �k ,  మనసూ�Z[c Hా FGౖ  �~��jా4ాo 3 ప�4T మPహమ�È 
(సల� ల�� హÖ అల�ౖ|}  వసల� ం )ను 9వZ[ �ైవప�వకc Hా న�X�  VWా�స  
ప�కటR_ , సృ�ి0 కరc  అంH�కZ[ంvే  ధర�ంల8 4T vేరIసుc ం�� మZ[యP 
ఆ VWా�సంల8  9తc Å��C  అల� Vశ�%ిం9నjాZ[  స�రuంల8 
vేZU� బzధoతను �సుక?ంటAం�� .  9వZ[ ప�వకc  (సల� ల�� హÖ అల�ౖ|}  
వసల� ం ) ఇల� ప�కటSంv�రI ,  "ఎవZ\]R� అల�� © ఎవZ\]R� అల�� © ఎవZ\]R� అల�� © ఎవZ\]R� అల�� © తప� తప� తప� తప� మZ�మZ�మZ�మZ�     
ఆZాధుoడ�ఆZాధుoడ�ఆZాధుoడ�ఆZాధుoడ� ల6డ  Vశ�%ంి9 ల6డ  Vశ�%ంి9 ల6డ  Vశ�%ంి9 ల6డ  Vశ�%ంి9 ,  ఆ VWా�ఆ VWా�ఆ VWా�ఆ VWా�సంసంసంసం�kR_ మరణpం9నటÊË� �ే�kR_ మరణpం9నటÊË� �ే�kR_ మరణpం9నటÊË� �ే�kR_ మరణpం9నటÊË� �ే ,     
అతడ� స�రuంల8 ప�j_q1ాc డ�అతడ� స�రuంల8 ప�j_q1ాc డ�అతడ� స�రuంల8 ప�j_q1ాc డ�అతడ� స�రuంల8 ప�j_q1ాc డ�"  

ఈ VWా�స  ప�కటనల8   గ¢ఢVWా�సం తమ మRÛసంకల�� 3 
�ైవప�వకcల? బ"��ం9నటA� Hా  ఏ4\]క ఆZాధుo<ైన సృ�ి0 కరc క? 
స�యంHా సమZ[�ంచ45మ  ఆ�ేqసుc న3�� .  అల�ంటS jాZ[  
అసతoప� �ేవ�ళÑ దZ[��ప�లక? క�<� abవదK   
ఆజ�� Fిసుc న3�� .   
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4. కల?�ిత కల?�ిత కల?�ిత కల?�ిత ధZా�ధZా�ధZా�ధZా�లలలల సం�ేశం సం�ేశం సం�ేశం సం�ేశం 

ప�పంచంల8 అR_క జ�త*ల? ,  వZాu ల? ,  మ��ల? ,  j�ౖజ��  క 
�zవనల? మZ[యP ఉదoమ�ల? 4Uవలం తమ�ే స�చ��	
న, 
సతo�	
న మ�రuమ  ల6�� 4Uవలం మZ[యP 4Uవలం తమ�ే 
సZ\]న మ�రuమ  ��jా vేసుc R�3# .  అ#�ే ¥టSల8 ఏ�� 
స�చ��	
న��? ఏ�� సతo�	
న��? ల6�� అ{3 స�చ��	
న, 
సతo�	
న మ�Zాu ల6R�? �~  సమ���నం �ెల?సు45వటz 4T ఒక 
ఉన3త�	
న  పదC � ఉన3��  ‘తమ�ేతమ�ేతమ�ేతమ�ే స�స�స�స�చ�చ�చ�చ��	
న �ైవ�	
న �ైవ�	
న �ైవ�	
న �ైవమ�రuంమ�రuంమ�రuంమ�రuం’     
అ  ��jాvేసుc న3 jారందZ[ అ  ��jాvేసుc న3 jారందZ[ అ  ��jాvేసుc న3 jారందZ[ అ  ��jాvేసుc న3 jారందZ[ బ"ధనల నుం<E 1ారంల6  బ"ధనల నుం<E 1ారంల6  బ"ధనల నుం<E 1ారంల6  బ"ధనల నుం<E 1ారంల6  FGౖFGౖFGౖFGౖFGౖFGౖFGౖFGౖ        
�¦���¦���¦���¦��లనులనులనులను , ,  ,  ,  vేర�బ<Evేర�బ<Evేర�బ<Evేర�బ<Eన న న న మ�రI�ల?మ�రI�ల?మ�రI�ల?మ�రI�ల? , ,  ,  ,  vేరI�లనుvేరI�లనుvేరI�లనుvేరI�లను �Ü� �Ü� �Ü� �Ü�H[ం9H[ం9H[ం9H[ం9 ,  
స�ష0ంHాస�ష0ంHాస�ష0ంHాస�ష0ంHా     /     అస�ష0ంHాఅస�ష0ంHాఅస�ష0ంHాఅస�ష0ంHా  Fిల?సుcFిల?సుcFిల?సుcFిల?సుc న3 న3 న3 న3 jాZ[ jాZ[ jాZ[ jాZ[ ఆZాధనఆZాధనఆZాధనఆZాధనలలలల ¤కt  ¤కt  ¤కt  ¤కt 
4Uం�~�య ఉ�ేC4Uం�~�య ఉ�ేC4Uం�~�య ఉ�ేC4Uం�~�య ఉ�ేC WాoWాoWాoWాo 3 3 3 3 గPZ[cంచ గPZ[cంచ గPZ[cంచ గPZ[cంచటంటంటంటం ....  అంధVWా�1ాల 3ంటSల8నూ 
ఆZాధుo<E గPZ[ం9 1ామ�నoంHా క Fింvే Vషయ�X�టంటQ 
అV మ�నవ�లందరY ఆZాధుoల? (�ేవ�ళÐÑ)Hా ల6క 4dందరI 
ప��ేoక�	
న ప�రIష*ల? మ�త��X ఆZాధుoల?Hా ల6క ప�కృ�#$ 
�ైవంHా ల6క సృ�ి0 కరcను మ�నవ�ల తలంప�, ఊ´శ4Tc  ల8  ఒక 
కల�నHా  ప�కటSంచటం .  
 

4ాబటS0  అంధVWా�1ాల మ¢లసం�ేశం  ‘సృ�ి0 R_  సృ�ి0 కరc Hా 
(�ైవంHా) ఆZా��ంచవచు�’  అ  సూ9సుc న3�� .  ఇటAవంటS 
ధZా�ల? సృ�ి0   ల6క అందుల8  ఏ�ో  ఒక �zHా 3 /ఆ4ాZా 3 
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ఆZాధుo<EHా vే%ి  j_డ�45మ  Fిల?ప� సూc ,  మ�నవ�<E  సృ�ి0  
ఆZాధనక? Fw�ZUFిసుc R�3# .  ఉ��హరణక? ప�వకc  ప�వకc  ప�వకc  ప�వకc  #$సు#$సు#$సు#$సు4��సుc4��సుc4��సుc4��సుc     
తన తన తన తన సహచసహచసహచసహచరIలను రIలను రIలను రIలను ‘ఏ4\]క ఏ4\]క ఏ4\]క ఏ4\]క ఆZాధుo<E ఆZాధుo<E ఆZాధుo<E ఆZాధుo<E ((((సృ�ి0 కరcసృ�ి0 కరcసృ�ి0 కరcసృ�ి0 కరc నునునును ))))’     మ�త��X మ�త��X మ�త��X మ�త��X 
ఆZా��ంచమ  Fిల?ప� వ�Hా ఆZా��ంచమ  Fిల?ప� వ�Hా ఆZా��ంచమ  Fిల?ప� వ�Hా ఆZా��ంచమ  Fిల?ప� వ�Hా ఆయనఆయనఆయనఆయన అనుచరIలనబ<ే  అనుచరIలనబ<ే  అనుచరIలనబ<ే  అనుచరIలనబ<ే jారI jారI jారI jారI 
#$సు#$సు#$సు#$సు4��సుc4��సుc4��సుc4��సుc R_ ఆZా��ంచమ R_ ఆZా��ంచమ R_ ఆZా��ంచమ R_ ఆZా��ంచమ  Fిల?ప� సుc R�3రI Fిల?ప� సుc R�3రI Fిల?ప� సుc R�3రI Fిల?ప� సుc R�3రI .  ఇం4ా ఇం4ా ఇం4ా ఇం4ా  jాZ[ల8  jాZ[ల8  jాZ[ల8  jాZ[ల8 
4dందరI 4dందరI 4dందరI 4dందరI #$సు#$సు#$సు#$సు4��సుc4��సుc4��సుc4��సుc     క�<� క�<� క�<� క�<� �ేవ�<ే�ేవ�<ే�ేవ�<ే�ేవ�<ే  అ   అ   అ   అ  ప�కటSసుcప�కటSసుcప�కటSసుcప�కటSసుc R�3రIR�3రIR�3రIR�3రI .   
 

HOతమ  బPదుC డ� ఒక H¶ప� సంఘసంసtరc .  |}ందూ ధర�ంల8 
ఆయన అR_క మ�నవ�� %ి��C ం��లను vేZU�ను .  4ా  తR_ 
�ేవ�డ  ఆయన తన �Vతంల8 ఏR�డూ ప�కటSంచల6దు.  ఇం4ా 
తను క�<� మ�నవ�ల ఆZాధనలక? అరIÉ డ  సహచరIలక? 
సూ9ం9నటA�  ఆయన బ"ధనలల8 ఎకt<� కనబడదు .  4ా  
R_డ� �zరత�ేWా 4T j�ల?పల ఉన3  అR_క బ¬దCమతసు' ల? 
HOతమ బPదుC <ER_  �ేవ�<EHా vే%w%ిR�రI .  అVj_కం వలన jారI 
అత<E రYపమPను ab�న Vగ´� లను తయ�రI vే%ి ,  jాటS4U  
1ా.ా0 ంగ పడ�త*R�3రI .  
 

ఆZాధుo<E  గPZ[cంvే   యమ బంధనలను  అనుసZ[ం9 ,  
�ే�కHా  అంధVWా�1ాలను  కను45tవట�X  4ాక?ం<� ,   jాటS  
క��త,  కల?�ిత  �zjాల  ప�టA0 కను  క�<�  గPZ[cంచ 
వచు�ను .  9వZ[ �ైవగంథ�	
న � ఖు±ఆµ  ల8  సృ�ి0 కరc  ఇల�  
ప�కటSంvెను.  "ఆయ 3ఆయ 3ఆయ 3ఆయ 3  వ���వ���వ���వ���  �రI�రI�రI�రI  ఏఏఏఏ  ఏఏఏఏ  �ైjాలను�ైjాలను�ైjాలను�ైjాలను  
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ఆZా��సుc R�3Z�ఆZా��సుc R�3Z�ఆZా��సుc R�3Z�ఆZా��సుc R�3Z�  అవ{3అవ{3అవ{3అవ{3  �రI�రI�రI�రI ,  ����  ��తమP��c త��తమP��c త��తమP��c త��తమP��c త    ల?ల?ల?ల?  FGటA0 క?న3FGటA0 క?న3FGటA0 క?న3FGటA0 క?న3  
4d 3FwరI�4d 3FwరI�4d 3FwరI�4d 3FwరI�  (అంటQ  అభ¢తకల�నల? )  మ�త��Xమ�త��Xమ�త��Xమ�త��X .  jాటSjాటSjాటSjాటS  45సం45సం45సం45సం  సృ�ి0 కరcసృ�ి0 కరcసృ�ి0 కరcసృ�ి0 కరc  
ఎల�ంటSఎల�ంటSఎల�ంటSఎల�ంటS  ఆజ�ఆజ�ఆజ�ఆజ�  పంపల6దుపంపల6దుపంపల6దుపంపల6దు .  aాలR���4ారంaాలR���4ారంaాలR���4ారంaాలR���4ారం  సృ�ి0 కరc క?సృ�ి0 కరc క?సృ�ి0 కరc క?సృ�ి0 కరc క?  తప�తప�తప�తప�  
మZ\వ�Z[4�మZ\వ�Z[4�మZ\వ�Z[4�మZ\వ�Z[4�  ల6దుల6దుల6దుల6దు .  ఆయనఆయనఆయనఆయన  తననుతననుతననుతనను  తప�తప�తప�తప�  మZ\వ�Z[{మZ\వ�Z[{మZ\వ�Z[{మZ\వ�Z[{  ఆZా��ంచఆZా��ంచఆZా��ంచఆZా��ంచ    
క�డద క�డద క�డద క�డద  Wా%ంిv�డ�Wా%ంిv�డ�Wా%ంిv�డ�Wా%ంిv�డ� .  ఇ�ేఇ�ేఇ�ేఇ�ే  సZ\]నసZ\]నసZ\]నసZ\]న  �వన�వన�వన�వనమ�రuంమ�రuంమ�రuంమ�రuం .  4ా 4ా 4ా 4ా  v�ల�v�ల�v�ల�v�ల�  
మం��మం��మం��మం��  (ఈ  య��Zా'  3)  గ|}ంచడంగ|}ంచడంగ|}ంచడంగ|}ంచడం�� ��  ల6దుల6దుల6దుల6దు ."  ��వoఖు±ఆµ (12:40) 
 

అ 3 మ��ల? మం9R_ బ"��1ాc # 4ాబటS0  ఏ మతం అనుసZ[%wc  
ఏ�టS? అ  4dందరI jా��ంచ  వచు�ను .  �~ 4T సమ���నం  -  
కల?�ిత VWా�1ాల{3 మం9  ab� త^|}ంచటం�k  aాటA ,  ‘సృ�ి0  సృ�ి0  సృ�ి0  సృ�ి0  
ఆZాధనఆZాధనఆZాధనఆZాధన’ అR_ ÔZా� Ôర�	
న aాaా 3 క�<� vేయమ  
బ"��సుc R�3# .  సృ�ి0  ఆZాధన ÔZా� Ôర�	
న 
aాపమవటz 4T గల మPఖo4ారణం  -  సృ�ి0  ¤కt మ¢ల 
ఉ�ేC WాoR_3 ఇ�� వo�ZU4Tంచటం.  Vగ´Zాధనక? మ¢ల�� ��ర�	
న 
ఈ సృ�ి0  ఆZాధనను ఎటS0  పZ[%ి' �ల8ను :�ంచన  సృ�ి0 కరc  
స�యంHా ప�కటSం9R�డ�. మ�నవ�డ� తనను ఆZా��ంచటz 4T 
మ�త��X సృ�ి0ంపబ<ER�డR_ Vషయ� 3, 9వZ[ �ైవ గంథ�	
న �
��వoఖు±ఆµ ల8 సృ�ి0 కరc  ప��ేoకంHా ఇల� ప�కటSసుc R�3డ� .   

"R_ను nR�3త*�3R_ను nR�3త*�3R_ను nR�3త*�3R_ను nR�3త*�3 ,  మ�నవ��3 నను3 ఆZా��ంచటz 4T మ�నవ��3 నను3 ఆZా��ంచటz 4T మ�నవ��3 నను3 ఆZా��ంచటz 4T మ�నవ��3 నను3 ఆZా��ంచటz 4T 
తప� మZU ల:oం�kనూ ప�టS0ంచల6దుతప� మZU ల:oం�kనూ ప�టS0ంచల6దుతప� మZU ల:oం�kనూ ప�టS0ంచల6దుతప� మZU ల:oం�kనూ ప�టS0ంచల6దు ." ఖు±ఆµ 51:56  

4ాబటS0  Vగ´Zాధనక? మ¢ల�	
న � ‘సృ�ి0  ఆZాధన’ అR_�� 
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ఎటS0 పZ[%ి' త*లల8ను :�ంపబడ  ఒ4U ఒక Ôర�	
న aాపం.  
ఎవZ\]�ే  బహÖ�ైjాZాధక?ల?Hా , Vగ´Zాధక?ల?Hా� , సృ�ి0  
ఆZాధక?ల?Hా మరణp1ాc Z� ,  jారI Wాశ�త స�రu  �V�� 3 
స�యంHా R�శనం vేసుక?ంటAR�3రI.  ఇ�� ఎవZ� పం<Eత*ల? 
ప�కటSం9న మ�నవ అra�ా యం 4ాదు. �ైవjాణp ���Zా 
9ట0 9వZ[ ��వoగంథం � (ఖు±ఆµ) ల8 సృ�ి0 కరc  స�యంHా, 
స�ష0ంHా vే%ిన |Þచ�Z[క .   

"సృ�ి0 కరc  తనక? 1ాటS క��ంచ<� 3 ఎటS0  పZ[%ి' �ల8నూ సృ�ి0 కరc  తనక? 1ాటS క��ంచ<� 3 ఎటS0  పZ[%ి' �ల8నూ సృ�ి0 కరc  తనక? 1ాటS క��ంచ<� 3 ఎటS0  పZ[%ి' �ల8నూ సృ�ి0 కరc  తనక? 1ాటS క��ంచ<� 3 ఎటS0  పZ[%ి' �ల8నూ 
:�ంచడ�:�ంచడ�:�ంచడ�:�ంచడ� .  అ�� తప� ఇతర aాaాలను ఆయన తల?చు క?ంటQ అ�� తప� ఇతర aాaాలను ఆయన తల?చు క?ంటQ అ�� తప� ఇతర aాaాలను ఆయన తల?చు క?ంటQ అ�� తప� ఇతర aాaాలను ఆయన తల?చు క?ంటQ 
:�1ాc డ�:�1ాc డ�:�1ాc డ�:�1ాc డ�" ��వoఖు±ఆµ 4:48, 4:116   
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5.     �ైవ�ైవ�ైవ�ైవధర�ధర�ధర�ధర�ప�ప�ప�ప� 1ార�జ కత 1ార�జ కత 1ార�జ కత 1ార�జ కత 
 

1ార�జ కత అంటQ ప�పంచంల8  అ 3 a�ా ం��లల8ను, అ 3 
4ాల�లల8ను 1ామ�నo మ�నవ�<E4T  క�<� �ే�కHా అందుబzటA 
ల8 ఉండటం. కల?�ిత�	
న అంధVWా�1ాలను, ధZా� 3 
అనుసZ[ంచటం వలన క�HU దుష�Z[ణ�మం v�ల� �వ��	
న�� 
4ావటం వలన, స�చ��	
న ఏ4\]క �ైవధర�ం ప�జలందZ[4�  
అరCమ#$o��Hానూ ,  ప�పంచjాoపc ంHా ప��4ాలంల8ను సులభంHా 
ఆచZ[ంvే��Hానూ అ# వ�ం<�� .  ఇం4ా ఎటAవంటS అంతZాయం 
ల6క?ం<�  ప�ళయం  వరక? 4dన1ాHU��Hా ఉం<�� .  అంటQ సృ�ి0 కరc  
¤కt  జ�	
న, సతo�	
న, స�చ��	
న ధర�ం  ఏ ఒకt వo4Tc 4�  
ల6క a�ా ం�� 4� ల6క 4ాల� 4� పZ[�తం 4ా �ై  ఉం<�� .  ఇం4ా 
అ�� ��సు<E4T  -  సృష0 కరc క? మధo  వZ[cంచ   యమ 
 బంధన�3 (బzFి0 జం ,  మ�నవ�<E  �ైవక?మ�రI<EHా  మZ[యP తనను  

aాaాల q: నుం<E  ర�Eంvేjాడ�Hా  ల6క  మధoవZ[c Hా  నమ�టం వంటSV )  
V��ంvే తరtప� ఆల8చనల? ల6 �ై  ఉం<��. 4Uం�~�య  మ¢ల 
%ి��C ంతం మZ[యP  ర�చనం (సంకల�� 3  సృ�ి0 కరc క?  స�యంHా 

సమZ[�ంచు45వటం) ���Zా ఇ1ా� ం ధర�ప� 1ార�జ కత ¤కt 
మ¢ల���రం స�ష0ంHా ఋ�వవ�త*న3�� .  ఎప¡<ైR� ,  
ఎకt<ైR� , ఎవZ\]R� సZU  “సృ�ి0 కరc  ఒకt<ే” అ  Vశ�%ిం9,  
“సృ�ి0 కరc క? మZ[యP సృ�ి0 4T  మధo అణPవంత ab�క క�<� 
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ల6దు” అR_ jాసc jా 3 గ|}ం� 9, స�యంHా సృ�ి0 కరc క? 
సమZ[�ంచుక?న3టÊË� �ే  అతడ� �¬�కంHా మZ[యP ఆ��o��కంHా 
మP%ి� ంమP%ి� ంమP%ి� ంమP%ి� ం అ  Fిలవబడ�తß స�రuంల8కం  ల8 4T ప�j_qంvే అరÉత 
ahందు��డ� .  
 

4ాబటS0 ,  ఎవZ\]R� ,  ఎప¡<ైR� ,  ప�పంచంల8  ఏ మ�రIమ¢ల  
a�ా ంతంల8  jాZ\]R� సZU మP%ి� ంHా మ�రవచు�ను. అంటQ సృ�ి0  
ఆZాధన వ��� ,  4Uవలం ఏ4\]క సృ�ి0 కరc ను Vశ�%ిసూc ,  
సతo�	
న �ైవధZా� 3 (ఇ1ా� ంను) %ీ�కZ[ంచవచు�ను .  అసల? 
సృ�ి0 కరc క? తన సంకల�� 3 సమZ[�ంచు45వటz 4T మ�నవ�డ� 
ఎల� ప¡డూ మం9  -  vెడ�ల మధo సZ\]న ఎంFిక vేయవల%ి 
ఉన3దR_��  ఇకtడ గమ ంచదH[న మPఖoVషయం. సృ�ి0 కరc  
మ�నవ�<E4T  vెడ� నుం<E మం9  j_రI vే%w  Vచ:ణ� జ�� R� 3 
ఇవ�డ�X 4ాక?ం<�  Z\ం<EంటSల8 ఒక�� 3 ఎను3క?R_ శ4Tc  
యPక?c లను క�<� ప�1ా��ంvెను .  ఈ ��వo�	
న శ4TcయPక?c ల? 
తమ�k aాటA మ�నవ�డ�మ�నవ�డ�మ�నవ�డ�మ�నవ�డ� తన  తన  తన  తన ఇ.ా0 ను1ారంHా ఇ.ా0 ను1ారంHా ఇ.ా0 ను1ారంHా ఇ.ా0 ను1ారంHా ఎను3క?న3 ఎను3క?న3 ఎను3క?న3 ఎను3క?న3 
మ�రuంమ�రuంమ�రuంమ�రuం  గPZ[ం9 గPZ[ం9 గPZ[ం9 గPZ[ం9 ,  ����రI���నం R�డ� రI���నం R�డ� రI���నం R�డ� రI���నం R�డ� స�యంHా సృ�ి0 కరc క? స�యంHా సృ�ి0 కరc క? స�యంHా సృ�ి0 కరc క? స�యంHా సృ�ి0 కరc క? 
సమ���నంసమ���నంసమ���నంసమ���నం ఇవ�వల%ి ఇవ�వల%ి ఇవ�వల%ి ఇవ�వల%ి     ఉఉఉఉన3దR_న3దR_న3దR_న3దR_    మPఖo�	
న గPరIతర 
బzధoతను క�<� మనక? vేరj_సుc R�3#. అందువలన 
సృ�ి0 కరc  ఆజ�� Fిం9న మం9 పనుల? vేసూc ,   �w��ం9న vెడ� 
పనుల నుం<E తFి�ంచుక?ంట× �Vంచటz 4T Wాయశక?c ల� 
ప�య�3ంచ  వల�ను .  9ట0 9వZ[ ��వoగం� థ�	
న ఖు±ఆµ ల8 
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ఇల� ప�కటSంపబ<Eన�� . "మP%ి� ంల?Hా మP%ి� ంల?Hా మP%ి� ంల?Hా మP%ి� ంల?Hా ,  య¢దుల?Hా య¢దుల?Hా య¢దుల?Hా య¢దుల?Hా , 
4\]ªసc వ�ల?Hా 4\]ªసc వ�ల?Hా 4\]ªసc వ�ల?Hా 4\]ªసc వ�ల?Hా ,  1ా¨ల?1ా¨ల?1ా¨ల?1ా¨ల?  (న:�k� aాసనక?ల?)  Hా Hా Hా Hా ,  మZU మZU మZU మZU 
మ�� 4T మ�� 4T మ�� 4T మ�� 4T ,  వZాu  4TవZాu  4TవZాu  4TవZాu  4T ,  జ��4T vెం��నజ��4T vెం��నజ��4T vెం��నజ��4T vెం��న  jాZ\]R�jాZ\]R�jాZ\]R�jాZ\]R�  సZU అల�� © నుసZU అల�� © నుసZU అల�� © నుసZU అల�� © ను ,  
ప�ళయ��R� 3 Vశ�%ిం9 తదనుగPణంHా స��tZాoల? ప�ళయ��R� 3 Vశ�%ిం9 తదనుగPణంHా స��tZాoల? ప�ళయ��R� 3 Vశ�%ిం9 తదనుగPణంHా స��tZాoల? ప�ళయ��R� 3 Vశ�%ిం9 తదనుగPణంHా స��tZాoల? 
vేసుc ంటQvేసుc ంటQvేసుc ంటQvేసుc ంటQ ,  అల�ంటSఅల�ంటSఅల�ంటSఅల�ంటS     jాZ[4TjాZ[4TjాZ[4TjాZ[4T  jాZ[ ప�భPవ� వదK  తప�క?ం<�  jాZ[ ప�భPవ� వదK  తప�క?ం<�  jాZ[ ప�భPవ� వదK  తప�క?ం<�  jాZ[ ప�భPవ� వదK  తప�క?ం<� 
మం9 ప��ఫలం లrసుc ం��మం9 ప��ఫలం లrసుc ం��మం9 ప��ఫలం లrసుc ం��మం9 ప��ఫలం లrసుc ం�� .  jాZ[4T ఎల�ంటS భయంHా jాZ[4T ఎల�ంటS భయంHా jాZ[4T ఎల�ంటS భయంHా jాZ[4T ఎల�ంటS భయంHా ,  
దుదుదుదు BBBBఖంఖంఖంఖం    Hా  ఉండదుHా  ఉండదుHా  ఉండదుHా  ఉండదు ."      ��వoఖు±ఆµ 2:  62 

v�ల� స�ష0ంHా VవZ[ం9నప¡టS4�  ఏ�ో ఒక 4ారణంHా 9వZ[ 
�ైవసం�ేశమPను %ీ�కZ[ంచటంల8 j�ను4ాడ�త*న3 మ�నవ�ల?, 
అతoంత ప�మ�దకర�	
న %ి' �ల8 �Vసుc R�3రR_ క �ర స��o 3 
గ|}ంv��� .  9ట0 9వZ[ ప�వకc  మPహమ�È సల� ల�� హÖ అల�ౖ|}  వసల� ం  
vే%ిన ప�కటన ఒక హ�~à గంథంల8 � ఇల� Z[4ారIÍ  vేయబ<Eన�� .  
‘4\]ªసc వ�లల8Hా 4\]ªసc వ�లల8Hా 4\]ªసc వ�లల8Hా 4\]ªసc వ�లల8Hా ,  యహá�~యPలల8 Hా  ఎవZ\]R� సZU యహá�~యPలల8 Hా  ఎవZ\]R� సZU యహá�~యPలల8 Hా  ఎవZ\]R� సZU యహá�~యPలల8 Hా  ఎవZ\]R� సZU R� R� R� R� 
గPZ[ం9 V గPZ[ం9 V గPZ[ం9 V గPZ[ం9 V ,  R_ను �ె9�న R_ను �ె9�న R_ను �ె9�న R_ను �ె9�న (��వoఖు±ఆµ)  ��   Vశ�%ంిచక  ��   Vశ�%ంిచక  ��   Vశ�%ంిచక  ��   Vశ�%ంిచక 
మరణpంమరణpంమరణpంమరణpం9నటÊË� �ే9నటÊË� �ే9నటÊË� �ే9నటÊË� �ే ,  అతడ� నరకjాసుల�k aాటA ల6పబడ��డ�అతడ� నరకjాసుల�k aాటA ల6పబడ��డ�అతడ� నరకjాసుల�k aాటA ల6పబడ��డ�అతడ� నరకjాసుల�k aాటA ల6పబడ��డ� ....’     
స|âమP%ి� ం [ En gl i sh Tran s la t i on ] ,Vo l .1 P .9 1 N o 2 8 4  

 

 

 

 

 

 



 28

6.     సృ�ి0 కరcసృ�ి0 కరcసృ�ి0 కరcసృ�ి0 కరcను ను ను ను గPZ[cంగPZ[cంగPZ[cంగPZ[cంచటంచటంచటంచటం 
 

ఇకtడ ఉద#ంvే ప�శ3 ఏ�టంటQ j_ZU�రI సమ�జంల8 ,  
VVధ సంసృత*లల8  Vrన3 నమ�4ాల? గల ప�జలందరY 
ఒ4U ఒక సతo�	
న సృ�ి0 కరc ను ఎల� Vశ�%ించగలరI?   
సతo�	
న ఏ4\]క సృ�ి0 కరc  ఆZాధనక? మ�నవ��3 బzధుoల?Hా 
vేయ�లంటQ ఆ �ైjా 3 గPZ[cంvే  జ�� నం jాZ[  అందుబzటAల8 
ఉం<�� క��!  సతo�	
న �ైjా 3 గPZ[cంvే  జ�� నం, Vj_కం  
ప��మ�నవ�<E ఆత�FGౖ  సహజత�ంల8 �zగంHా మP���ంపబ<E 
ఉంటzయ  9ట0 9వZ[ �ైవగంథ�	
న�  ఖు±ఆµ బ"��సుc న3�� .  ఈ 
%ి' �ల8R_ మ�నవ�డ� జ �1ాc డ�. మ�నవజ�� ఉ 4Tల8 4T 
Zావ<� 4T 4ారణ�	
న ఆ��మ�నవ�డ� ఆదం  (అల�ౖ|}స^ల�ం )ను 
సృ�ి0ం9నప¡<ే ఆదం  సంత�Hా జ �ంచబ"#$ ఆత�లందZ[ 
నుం<ీ సృ�ి0 కరc  jాHాC నం �సు4dR�ను.  ఈ Vషయ� 3 ఖు±ఆµ 
7వ అ��oయం ,  అ° అZాã 172–173 ల8 అల�� © స�ష0ంHా 
ఇల� VవZ[ంvెను - { ప�భPవ� ఆదం { ప�భPవ� ఆదం { ప�భPవ� ఆదం { ప�భPవ� ఆదం ¥ప� నుం<E అత<E ¥ప� నుం<E అత<E ¥ప� నుం<E అత<E ¥ప� నుం<E అత<E 
సంత� �zVతZాసంత� �zVతZాసంత� �zVతZాసంత� �zVతZాలలలల ఆత�ల ఆత�ల ఆత�ల ఆత�లను �%ి ప�మ�ణం vే#ం9న ను �%ి ప�మ�ణం vే#ం9న ను �%ి ప�మ�ణం vే#ం9న ను �%ి ప�మ�ణం vే#ం9న 
సందరäంసందరäంసందరäంసందరäం .  అప¡డ� �XమP jాZ[4T jాZ[R_ 1ా�ల?Hా FGడ�తß అప¡డ� �XమP jాZ[4T jాZ[R_ 1ా�ల?Hా FGడ�తß అప¡డ� �XమP jాZ[4T jాZ[R_ 1ా�ల?Hా FGడ�తß అప¡డ� �XమP jాZ[4T jాZ[R_ 1ా�ల?Hా FGడ�తß 
"R_ను � ప�భPవ�  4ాR�R_ను � ప�భPవ�  4ాR�R_ను � ప�భPవ�  4ాR�R_ను � ప�భPవ�  4ాR�?"     అ  అ<EHామPఅ  అ<EHామPఅ  అ<EHామPఅ  అ<EHామP ,  �� 4T jారI �� 4T jారI �� 4T jారI �� 4T jారI 
"�ZU మ� ప�భPవ��ZU మ� ప�భPవ��ZU మ� ప�భPవ��ZU మ� ప�భPవ� .  అందుక? �X�X అందుక? �X�X అందుక? �X�X అందుక? �X�X 1ా�లం1ా�లం1ా�లం1ా�లం" అR�3రIఅR�3రIఅR�3రIఅR�3రI .   

అప¡డ� అల�� © తR_ సర�ల8క సృ�ి0 కరc  మZ[యP ఆZాధనలక? 
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అరÉత క�H[న ఏ4\]క �ైవం అR_ స��o 4T మ�నవ�లందZ[{ 
ఎందుక? 1ా�ల?Hా vే1ా<ో VవZ[సూc ,  ��వoఖు±ఆµ 7:172 ల8 
ఇల� ప�కటSంvెను -  �X�ల� vేయ<� 4T 4ారణం�X�ల� vేయ<� 4T 4ారణం�X�ల� vేయ<� 4T 4ారణం�X�ల� vేయ<� 4T 4ారణం ,  ZUప� �రI�ZUప� �రI�ZUప� �రI�ZUప� �రI�  
��R���R���R���R�మPన �రI మPన �రI మPన �రI మPన �రI "మ�4� Vమ�4� Vమ�4� Vమ�4� Vషయం �ె�యద షయం �ె�యద షయం �ె�యద షయం �ె�యద " vెప�వచు�vెప�వచు�vెప�వచు�vెప�వచు� .  

అంటQ అ� భయంకర�	
న ఆ �రI���R�న అల�� © #$ మన 
సృ�ి0 కరc  అR_ Vషయం �ె�యద  vెFి� తF�ించు45ల6ం .  ఇం4ా 
సృ�ి0 కరc ను మ�త��X ఆZా��ంచమ  ఎవ�రY vెప�ల6ద  క�<� 
ఆZ�Fించల6మP .  ఇ�ే VషయమPను అల�� ©  ��వoఖు±ఆµ ల8 
ఇల� VవZ[సుc R�3డ� -  ల6�� ల6�� ల6�� ల6�� "బహÖ�ైjాZాధన మ�క? పeర�ం బహÖ�ైjాZాధన మ�క? పeర�ం బహÖ�ైjాZాధన మ�క? పeర�ం బహÖ�ైjాZాధన మ�క? పeర�ం 
మ� ��తమP��c తమ� ��తమP��c తమ� ��తమP��c తమ� ��తమP��c త  ల? a�ా రంrంv�రIల? a�ా రంrంv�రIల? a�ా రంrంv�రIల? a�ా రంrంv�రI .  �XమP ఆ తరIjాత ఆ �XమP ఆ తరIjాత ఆ �XమP ఆ తరIjాత ఆ �XమP ఆ తరIjాత ఆ 
సంత� నుం<E ప�టz0 మPసంత� నుం<E ప�టz0 మPసంత� నుం<E ప�టz0 మPసంత� నుం<E ప�టz0 మP .  అల�ంటప¡డ� దురåనుల? vే%ిన ఆ అల�ంటప¡డ� దురåనుల? vే%ిన ఆ అల�ంటప¡డ� దురåనుల? vే%ిన ఆ అల�ంటప¡డ� దురåనుల? vే%ిన ఆ 
తప¡క? మమ��3 పటA0 క?ంటzZాతప¡క? మమ��3 పటA0 క?ంటzZాతప¡క? మమ��3 పటA0 క?ంటzZాతప¡క? మమ��3 పటA0 క?ంటzZా?" అ  vెప�వచు�నుఅ  vెప�వచు�నుఅ  vెప�వచు�నుఅ  vెప�వచు�ను .  
��వoఖు±ఆµ  7:173  

4ాబటS0  ప�� qÅవ� సృ�ి0 కZUc  తన ఆZాధుoడ  ప�కృ� 
సహజంHా Vశ�%ిసూc  జ �1ాc డ� మZ[యP ఆయనను మ�త��X 
ఆZా��ంvే దృఢ శ�యం అత<Eల8 ప�టA0 క�kR_ ఉంటAం�� .  
"R_ను R� ��సులను R_ను R� ��సులను R_ను R� ��సులను R_ను R� ��సులను స�చ��	
నస�చ��	
నస�చ��	
నస�చ��	
న మతం మతం మతం మతంల8ల8ల8ల8R_R_R_R_     సృ�ి0ంసృ�ి0ంసృ�ి0ంసృ�ి0ంv�ను v�ను v�ను v�ను 
4ా  దుష0 శక?c ల? jాZ[  4ా  దుష0 శక?c ల? jాZ[  4ా  దుష0 శక?c ల? jాZ[  4ా  దుష0 శక?c ల? jాZ[  కల?�ితకల?�ితకల?�ితకల?�ిత((((vెడ�vెడ�vెడ�vెడ� ) ) ) ) ��Z[ పటS0ంv�#��Z[ పటS0ంv�#��Z[ పటS0ంv�#��Z[ పటS0ంv�#" 
అR_ అల�� © ప�కటనను, 9వZ[ �ైవ ప�వకc  మPహమ�È 
సల� ల�� హÖ అల�ౖ|}  వసల� ం  మ�నjాæ4T vేZ[� ఉR�3రI. ఇం4ా ప�వకc  
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మPహమ�È సల� ల�� హÖ అల�ౖ|}  వసల� ం ఇల� బ"��ంv�రI "ప�� ప�� ప�� ప�� 
qÅవ� ప�టA0 క�kR_ qÅవ� ప�టA0 క�kR_ qÅవ� ప�టA0 క�kR_ qÅవ� ప�టA0 క�kR_ సహజ%ిదCంHా ఏ4\]క సహజ%ిదCంHా ఏ4\]క సహజ%ిదCంHా ఏ4\]క సహజ%ిదCంHా ఏ4\]క ఆZాధుoఆZాధుoఆZాధుoఆZాధుo<E4T తనను<E4T తనను<E4T తనను<E4T తనను  
��ను సమZ[�ంచుక?ంటzడ���ను సమZ[�ంచుక?ంటzడ���ను సమZ[�ంచుక?ంటzడ���ను సమZ[�ంచుక?ంటzడ� .  4ా  త�� తండ�� ల? ఆ4ా  త�� తండ�� ల? ఆ4ా  త�� తండ�� ల? ఆ4ా  త�� తండ�� ల? ఆ  ····డÍడÍడÍడÍ ను ను ను ను 
��మP అనుసZ[సుc న3 మతసు' <EHా అంటQ య¢��మP అనుసZ[సుc న3 మతసు' <EHా అంటQ య¢��మP అనుసZ[సుc న3 మతసు' <EHా అంటQ య¢��మP అనుసZ[సుc న3 మతసు' <EHా అంటQ య¢దుదుదుదు<E<E<E<EHాRÛHాRÛHాRÛHాRÛ ,  
4\]ªసc వ�<EHాRÛ ల6క అH[3పeజ4\]ªసc వ�<EHాRÛ ల6క అH[3పeజ4\]ªసc వ�<EHాRÛ ల6క అH[3పeజ4\]ªసc వ�<EHాRÛ ల6క అH[3పeజ    vే%w aార�vే%w aార�vే%w aార�vే%w aార�    మతసు' <EHాRÛ మతసు' <EHాRÛ మతసు' <EHాRÛ మతసు' <EHాRÛ 
మ�రI1ాc రIమ�రI1ాc రIమ�రI1ాc రIమ�రI1ాc రI ."    

ఒకj_ళ Fిల� లను ఒంటZ[Hా వ���j_%ినటÊË� �ే ,  jారI సృ�ిc కరc ను 
తమక? �k9న పదC �ల8 ఆZా��1ాc రI .  4ా{ jాZ[4T  పZ[సర  
ప��zవమPల? అంతటS 1ా�తం��� ç 3 ఇవ�వ�. ఏ  VధంHాR�ౖ�ే  
ప�� qÅవ� �ైవం V��ం9న  ప�కృ� సహజ �¬�క 
 యమ�లక? ( ద� ,  ఆక�దFి�కల? ,  మలమ¢త�Vసరå న . . . . . . ) సమZ[�ంచు 
క?ంటz<ో ,  అ�ే VధంHా అత<E ఆత�  క�<� ‘ఏ4\]క ఆZాధుo<ైన 
అల�� © #$ తన సృ�ి0 కరc ’ అR_ jాసc వమPనక? సహజ%ిదCంHా 
సమZ[�ంచుక?ంటAం�� .  4ా{ ,  త�� తండ�� ల? అత<E  j_ZU  ��Z[  
అనుసZ[ంvేటటA�  vే%wc ,  ��   ఆపటz 4T ల6క వo�ZU4Tంచటz 4T 
అత<E బల|âన�	
న శ4Tc 1ామZాC çల? సZ[abవ�. అటAవంటS 
పZ[%ి' త*లల8 క?టAంబ  సంప���యం ల8  �zగ�X Fిల� jాడ� 
అనుసZ[ంvే మతం .  4ాబటS0  4dంత వయసు^ (����ప�Hా  యPకc  

వయసుtడ#$o  వరక? )  వvే� వరక?, సృ�ి0 కరc  అతడ� అనుసZ[ం9న 
కల?�ిత అసతoమ�Zాu  4T ,   అత<ER_   బzధుo<EHా vే%ి  q�Eంచడ�   
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7.     సృ�ి0 కరcసృ�ి0 కరcసృ�ి0 కరcసృ�ి0 కరc   సం4U��సం4U��సం4U��సం4U��ల?ల?ల?ల? 
 

బzలoం నుం<E  మరణం  వరక?  1ాHU  Lతcం  మ�నవ  �Vతంల8  
ప��  మ�నవ�డ�  ‘సతo�	
న ఆZాధుoడ� ఒకt<ే’ అ  స�ష0ంHా 
గ|}ంvే వరక?� ,  ప�పంచంల8  ప�� vోట మZ[యP ప�� ఆత�క? 
సృ�ి0 కరc  సం4UతమPల?  చూFించబడ��#. ��వoఖు±ఆµ  ల8  
అల�� ©  ఈ  VధంHా  ప�కటSసుc R�3డ�  -  త�రల8R_త�రల8R_త�రల8R_త�రల8R_  jాZ[4TjాZ[4TjాZ[4TjాZ[4T  మ�మ�మ�మ�  
 దరèR�ల? దరèR�ల? దరèR�ల? దరèR�ల?  (భ¢�ల8 భ¢�ల8 భ¢�ల8 భ¢�ల8 )  సుదూరసుదూరసుదూరసుదూర  a�ా ం��a�ా ం��a�ా ం��a�ా ం��లల8నూలల8నూలల8నూలల8నూ  చూFి1ాc ంచూFి1ాc ంచూFి1ాc ంచూFి1ాc ం .  
jాZ[jాZ[jాZ[jాZ[  (�ేహ Zా�ణం�ేహ Zా�ణం�ేహ Zా�ణం�ేహ Zా�ణం) ల8నూల8నూల8నూల8నూ  చూFి1ాc ంచూFి1ాc ంచూFి1ాc ంచూFి1ాc ం .  9వZ[4T9వZ[4T9వZ[4T9వZ[4T  ఈఈఈఈ  ఖు±ఆµఖు±ఆµఖు±ఆµఖు±ఆµ  
 జంHా జంHా జంHా జంHా  సతoసతoసతoసతo�	
న�	
న�	
న�	
న  �ైవ�ైవ�ైవ�ైవjాణpjాణpjాణpjాణp  అR_అR_అR_అR_  VషయంVషయంVషయంVషయం  jాZ[jాZ[jాZ[jాZ[ మPందుమPందుమPందుమPందు  
స�ష0మ¼స�ష0మ¼స�ష0మ¼స�ష0మ¼త*ం��త*ం��త*ం��త*ం��.  ఖు±ఆµ 41:53 

ఈ 4T�ం��  ఉ��హరణ ���Zా సృ�ి0 కరc  ఒక వo4Tc 4T  ఏ VధంHా 
Vగ´Zాధన�  అR_ Ôర�	
న aాపం నుం<E బయట పడ<� 4T 
అవసర�	
న , సం4U��ల? చూFింv�<ో స�ష0మవ�త*ం�� .  ద�Eణ 
అ�	Z[4ా ,  బ¾�n° �ేశం ల8  అ�	జ�µ అరణoంల8 ఆHU3య  

��క?tHా ఉన3 అట¥ a�ా ంతంల8 ఒక ఆ��మజ��  jాసం 
ఉంటAన3�� .  jారI సృష0ంతటSల8నూ అతoంత Wé�ష0�	
న �ేవ�<EHా  
1ాtêë1ాtêë1ాtêë1ాtêë అR_ మగ�ేవ�<E  4dల?సుc R�3రI .  4d� తc Hా ఒక గP<E%G  
 Z[�ం9 ,  ఆ �ేవ�<E Vగ´ 3 అందుల8 ప���ిì ం� v�రI .  
క?లFGదK ల? బ"��ం9న VధంHా �ెగjాసుల?  ఆ Vగ´ 4T �
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పeజల?  vేసుc ం<ేjారI .  jాZ[ల8 ఒక యPవక? 4T భ4Tc  
ఎక?tవHా ఉం<ే�� .  ఎప�టSల�HU  అతడ� ఒకZ�� �ేవ�<E 
గP<E%Gల8 4T ప�j_qం9 ,  ఎదురIHా ఉన3 Vగ´ 4T పeజ�  

vేసుc న3 సమయంల8 ఒక V9త� సంఘటన జZ[H[న�� .  గnå  
పటS0 ,  జíZ�గల? చుటA0 మPటS0 న మPస� క?కt ఒకటS ఆ 
గP<E%Gల8 4T j_గంHా vîరబ<Eన�� .   ఈ హ ాత�Z[ణ�మం నుం<E 
�ేరIక?R_ల8Hా ,  అ�� j�న4ాtల��c  ఆ �ేవ�<E Vగహం�  �ద 
ఉచ�abయడం Lదల? FGటS0 న�� .  
 

క?కt vే%ిన ఆ {చ�	
న ప  అత<E4T  VపZ�త�	
న 45పం 
�ెF�ిం9న�� .  j�ంటR_ అతడ� ఆ క?కtను �ేవ�<E గP<E%Gల8 
నుం<E బయటక? తZ[�j_%ిR�డ� .  4ా  తన 45పం తH[u న 
తZా�త , క?కt నుం<E తనను ��ను 4ాaాడ�  45ల6  ఆ �ేవ�<E 
 స^´యత అత<Eల8 ఆల8చనలను ZU4T�c ం9న�� .  Vశ�ప�భPవ� 
j_ZU  vోట ఉంటzడR_ నమ�కం అత<Eల8 R�టAక? ab#న�� .  
అ 3 ఆపదల నుం<E 4ాaాడ గల సర�ల8క శ4Tcమంత*డ  
నమP�త*న3 ఆ �ేవ�<E Vగహం �ద � ఒక బల|âన�	
న 
మPస� క?కt ,  అత<E  కళÑ మPం�ే ఉచ�abయగలగటం ���Zా 
ఆ Vగహం�  �దున3 అabహల? ,  భ�మల? �ÜలH[abవటz 4T 
అవ4ాశం క�H[న�� .  ఇ�� సర�ల8కసృ�ి0 కరc  నుం<E అత<E4T 
vేZ[న స�ష0�	
న సం4Uతం .   
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ఇదం�� చూ%ిన తZా�త ,  తను ఇప�టS  వరక? ఆZా��సుc న3 ఆ 
�ేవ�<E Vగ�హం అసతo�	
నదR_ jాసc jా 3 అతడ� తనక? 
ప�1ా��ంపబ<Eన �ె�V�ేటల ���Zా j�ంటR_ ప%ిగట0 గ�H[�ే 
అత<E4T  vేZ[న ఆ సం4U��లను సZ[Hాu  గ|}ం9న� jాడవ���డ� .  
ఆ సంఘటన వంశaారంపరoంHా వసుc న3 ఆ  అసతoప�  �ేవ�<E  
ఆZా��ంచడమR_ �ద��	
న మ¢ï�v�రం నుం<E VమP4Tc  
vెందటz 4T అవ4ాశం క�H[ం9న�� .  ఫ�తంHా అసల�ౖన 
సృ�ి0 కరc ను కనుక?tR_ స��oR_�షణ vేయ�ల� ల6క aాత 
మ¢ఢత� పదC �ల8R_ ఆ అసతoప� �ేవ�<E  ఆZా��ంv�ల� అR_ 
Z\ండ� మ�Zాu ల  ల8 ఏ�ో ఒక��   ఎన3క?R_ అవ4ాశం సృ�ి0 కరc  
నుం<E  అత<E4T  ఇవ�బ<Eన�� .   
 

తన సం4U��లను అనుసZ[ంvే jాZ[  సృ�ి0 కరc  ఏVధంHా 
స�చ��	
న సతoమ�రuం j�ౖప�క? ��Z[  చూప���<ో ��వoఖు±ఆµ 
ల8 స�ష0ంHా ఉదహZ[ంచబ<Eన�� .  jాసc వ�	
న సృ�ి0 కరc ను 
కను45tjాలR_ ప�వకc  ఇబ�|âం (అల�� © ఆయనFGౖ  Wాం�  క?Z[Fించు  

Hాక ) ¤కt తపన అందZ[4�  కనుVప¡ క�H[ంvే��Hా  ఉన3�� -  
ఇబ�|âం న�X�jారల8 vేర<� 4T �Xమత 4T ఈ ఇబ�|âం న�X�jారల8 vేర<� 4T �Xమత 4T ఈ ఇబ�|âం న�X�jారల8 vేర<� 4T �Xమత 4T ఈ ఇబ�|âం న�X�jారల8 vేర<� 4T �Xమత 4T ఈ VధంHా VధంHా VధంHా VధంHా 
భ¢మ�o4ాWాల 1ామ�Ò జo వoవస' ను చూFంిv�మPభ¢మ�o4ాWాల 1ామ�Ò జo వoవస' ను చూFంిv�మPభ¢మ�o4ాWాల 1ామ�Ò జo వoవస' ను చూFంిv�మPభ¢మ�o4ాWాల 1ామ�Ò జo వoవస' ను చూFంిv�మP .  ఒకZ�� ఒకZ�� ఒకZ�� ఒకZ�� 
అతఅతఅతఅత<E<E<E<EFGౖ  «కటS కమP�45HాR_ అతFGౖ  «కటS కమP�45HాR_ అతFGౖ  «కటS కమP�45HాR_ అతFGౖ  «కటS కమP�45HాR_ అత<ొ<ొ<ొ<ొక న:త�ం  చూ%ి క న:త�ం  చూ%ి క న:త�ం  చూ%ి క న:త�ం  చూ%ి "ఇతను ఇతను ఇతను ఇతను 
R� ప�భPవ�R� ప�భPవ�R� ప�భPవ�R� ప�భPవ�" అR�3డ�అR�3డ�అR�3డ�అR�3డ� .  4ా  ఆ న:త�ం అసc �ంచHాR_ 4ా  ఆ న:త�ం అసc �ంచHాR_ 4ా  ఆ న:త�ం అసc �ంచHాR_ 4ా  ఆ న:త�ం అసc �ంచHాR_ 
"ఇల�ంటS అసc �ంvే jాటS  R_ను Fw��ంచనుఇల�ంటS అసc �ంvే jాటS  R_ను Fw��ంచనుఇల�ంటS అసc �ంvే jాటS  R_ను Fw��ంచనుఇల�ంటS అసc �ంvే jాటS  R_ను Fw��ంచను" అR�3డ�అR�3డ�అR�3డ�అR�3డ� .  
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తZా�త చందు� డ� ప�4ాqతZా�త చందు� డ� ప�4ాqతZా�త చందు� డ� ప�4ాqతZా�త చందు� డ� ప�4ాqసూc  క FంిచHాR_ సూc  క FంిచHాR_ సూc  క FంిచHాR_ సూc  క FంిచHాR_ "ఇతఇతఇతఇత<ే<<ేే<ే     R� ప�భPవ�R� ప�భPవ�R� ప�భPవ�R� ప�భPవ�" 
అR�3డ�అR�3డ�అR�3డ�అR�3డ� .  4ా  ఆ చందు� డ� క�<�4ా  ఆ చందు� డ� క�<�4ా  ఆ చందు� డ� క�<�4ా  ఆ చందు� డ� క�<�  (4ా%w^పటS4T)  అసc�ంచడం�k అసc �ంచడం�k అసc �ంచడం�k అసc �ంచడం�k 
"ఇతఇతఇతఇతడ�డ�డ�డ� క�<� R� ప�భPవ� 4ాల6డ� క�<� R� ప�భPవ� 4ాల6డ� క�<� R� ప�భPవ� 4ాల6డ� క�<� R� ప�భPవ� 4ాల6డ� .  R� ప�భPవ� R�క? మ�రuం R� ప�భPవ� R�క? మ�రuం R� ప�భPవ� R�క? మ�రuం R� ప�భPవ� R�క? మ�రuం 
చూపకab�ే R_ను మ�రu భ�ష*0 ణf# ab��నుచూపకab�ే R_ను మ�రu భ�ష*0 ణf# ab��నుచూపకab�ే R_ను మ�రu భ�ష*0 ణf# ab��నుచూపకab�ే R_ను మ�రu భ�ష*0 ణf# ab��ను" అR�3డ�అR�3డ�అR�3డ�అR�3డ� ....  
ఆ తZా�తఆ తZా�తఆ తZా�తఆ తZా�త     (మరIR�డ�దయం)  సూరIoడ� �ే�~పoమ�నంHా సూరIoడ� �ే�~పoమ�నంHా సూరIoడ� �ే�~పoమ�నంHా సూరIoడ� �ే�~పoమ�నంHా 
j��H[abతß క �ంv�డ�j��H[abతß క �ంv�డ�j��H[abతß క �ంv�డ�j��H[abతß క �ంv�డ� .  అప¡డ� ఇబ�|âం అప¡డ� ఇబ�|âం అప¡డ� ఇబ�|âం అప¡డ� ఇబ�|âం "ఇతR_ R� ప�భPవ�ఇతR_ R� ప�భPవ�ఇతR_ R� ప�భPవ�ఇతR_ R� ప�భPవ� ,  
అందZ[కంటQ H¶ప� ప�భPవ�అందZ[కంటQ H¶ప� ప�భPవ�అందZ[కంటQ H¶ప� ప�భPవ�అందZ[కంటQ H¶ప� ప�భPవ�" అR�3డ�అR�3డ�అR�3డ�అR�3డ� .  అ#�ే సూరIoడ� క�<� అ#�ే సూరIoడ� క�<� అ#�ే సూరIoడ� క�<� అ#�ే సూరIoడ� క�<� 
అసc �ం9abవడం�kఅసc �ం9abవడం�kఅసc �ం9abవడం�kఅసc �ం9abవడం�k  (అత<E4T  జ�� RÛదయం అ#ం�� )  అతఅతఅతఅతడ�డ�డ�డ� తన  తన  తన  తన 
జ�� ప�జ�3 ఉ�ేC qం9 జ�� ప�జ�3 ఉ�ేC qం9 జ�� ప�జ�3 ఉ�ేC qం9 జ�� ప�జ�3 ఉ�ేC qం9 "R� జ�� 1bదరIల�ZాR� జ�� 1bదరIల�ZాR� జ�� 1bదరIల�ZాR� జ�� 1bదరIల�Zా!     �రI �ై�రI �ై�రI �ై�రI �ైjాjాjాjా    4T 4T  4T  4T  
1ాటSక��సుc న31ాటSక��సుc న31ాటSక��సుc న31ాటSక��సుc న3    �ñ�o�ñ�o�ñ�o�ñ�o    �ైjాల�k R_ను V%ిH[abయ�ను�ైjాల�k R_ను V%ిH[abయ�ను�ైjాల�k R_ను V%ిH[abయ�ను�ైjాల�k R_ను V%ిH[abయ�ను .  
R_ ప¡డ� పeZ[c  ఏ4ాగR_ ప¡డ� పeZ[c  ఏ4ాగR_ ప¡డ� పeZ[c  ఏ4ాగR_ ప¡డ� పeZ[c  ఏ4ాగ�� �� త�k భ¢మ�o4ాWా�3 సృ�ి0ం9న jా  త�k భ¢మ�o4ాWా�3 సృ�ి0ం9న jా  త�k భ¢మ�o4ాWా�3 సృ�ి0ం9న jా  త�k భ¢మ�o4ాWా�3 సృ�ి0ం9న jా  
j�ౖప� మరల�నుj�ౖప� మరల�నుj�ౖప� మరల�నుj�ౖప� మరల�ను .R_ను ఏ మ�త�ం బహÖ�ైjాZాధక?<E3 4ానుR_ను ఏ మ�త�ం బహÖ�ైjాZాధక?<E3 4ానుR_ను ఏ మ�త�ం బహÖ�ైjాZాధక?<E3 4ానుR_ను ఏ మ�త�ం బహÖ�ైjాZాధక?<E3 4ాను" 
అ  అR�3డ�అ  అR�3డ�అ  అR�3డ�అ  అR�3డ� .  ��వoఖు±ఆµ 6: 75 -  79   

ఇంతక? మPందు FwZ¶tన3టA� Hా ,  అ 3 జ�త*ల దగu రక? 
మZ[యP అ 3 a�ా ం��లక? ప�వకcల? పంపబ<�Í రI .  jారI 
మ�నవ�<Eల8 ప�కృ� సహజంHా ఉం<ే  �ైవVWా�సం మZ[యP 
ప�టA0 క�k వvే� �ైjాZాధన 45Z[కను బలపరచట�X 4ాక?ం<� 
సృ�ి0 కరc  ప��Z�Ï తన �Vతంల8 పంప�త*న3 సతoమ�రu  
సం4U��లను కనుక?tR_ V��R� 3 క�<� చూFింv�రI .  ఆ 
�ైవప�వకcల బ"ధనల? 4ాలక�మంల8 అR_క మ�రI�ల? vేరI�లక? 
గPZ\]నV .  అ#నప�టS4�  jాటSల8 4d 3 �ైవసం�ేWాల? మ�త�ం 
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క����లక? గPZ[4ాక?ం<� ర�Eంచబ<EనV అV ఇప�టS4� 
అసల�ౖన మ¢లరYపంల8R_ ఉం<E ,  మ�నవ�<E4T  స�చ��	
న 
సతoమ�రuం ల6క కల?�ిత�	
న అసతoమ�Zాu లల8 సZ\]న�� 3 
ఎను3క?R_టటA�  స´యపడ�చున3V .  అటAవంటS కòcల6  �ైవ 
Fw�ZUFిత సం�ేWాల ప��zవం ఈR�టS4�  య¢దుల �ౌZాô అR_ 
��వoగంథం� ల8 4d 3 vోట�  (ప�� aాత  బంధనల?) స�ష0ంHా 
కనబడ�త*ం�� .  ¥టSల8 4d 3ంటS  4\]ªసc వ�ల? తమ ప�బ"ధనలల8 
ఇమPడ��క?R�3రI .ఇం4ా a�ా «న/నూతన ప�పంచం ల8  
����ప�Hా అ 3 �ేWాలల8,సమ�జ�లల8 హతo ,  వorv�రం 
�ొంగతనం ,  LదలగP సంఘ వo�ZUక శక?c లను q�Eంచటz 4T 
తయ�రIvే%w  R�oయWాసc õ  చటz0 లల8 క�<� కòcల6  �ైవ Fw�ZUFిత 
సం�ేWాల ప��zjా 3 మనం గమ సుc R�3ం .  మ�నవ�ల 45సం 
అ 3 4ాల�లల8 పంపబ<Eన �ైవjాణp ,  సృ�ి0 కరc  సం4U��ల?, 
ప�వకcల ���Zా పంపబ<Eన సం�ేశమPల�k క�%ి మ�నవజ��4T 
 జ�	
న ఆZాధుo<E  గPZ[cంvే  అవ4ాశం ఎల� ప¡డూ 
ఇవ�బడ�త*న3దR_ Vషయం స�ష0మవ�త*న3�� .  
 

పరoవ1ానంHా సృ�ి0 కరc  FGౖ  పeZ[c  VWా�సమPం9 మZ[యP 
స�చ��	
న, సతo�	
న,  జ�	
న  �ైవధర�ం ఇ1ా� ంను(పeZ[c Hా  
అల�� © అö.ా0  4T  సమZ[�ంచు45వటం) %ీ�కZ[ం9నvో   ప�� ఆత� 
తన బzధoతను VజయవంతంHా పeZ[c vేసుక? , భ¢ల8క �వన 
పZ�:ల8 R�H[u  ఇహపరల84ాలల8 1ాఫలoం ahందుత*ం�� .   
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8.  మPH[ంప� 
 

“సృ�ి0 కరc క? స�యంHా, Wాం�యPతంHా, పeZ[c  V�ేయత�k 
సమZ[�ంచు45వడమR_  మ¢ల%ి��C ం�� 3  స�ష0ంHా ప�కటSసుc న3 
ఇ1ా� ం అR_ ధర�ం FwరIను మ�నవ�డ� ఎను345ల6దు ,  అ�� 
సృ�ి0 కరc vే  స�యంHా  రf#ంచబ<Eన��” అR_ Vషయం ఇ1ా� ం 
మ¢లగంñ�� ల�ౖన ��వoఖు±ఆµ  మZ[యP ప�వకc  మPహమ�È 
సల� ల�� హÖ అల�ౖ|}  వసల� ం బ"ధనల?(హ�~à) ఆ��రంHా ఋ�వ� 
అ#న�� .   
 

ఇం4ా ఇ1ా� ం మ�త��X సృ�ి0 కరc  ¤కt ఏ4\]క��� 3 మZ[యP 
��  ప��ేoక మ|}మలను ,  VWéష గPణగణ�లను సVవరంHా 
Vశ�~కZ[సుc న3�� .  ఇ1ా� ం మ�త��X ఎటAవంటS మధoవరIc ల? 
ల6క?ం<� ,  సృ�ి0 కరcR_  ఏకంHా ఆZా��ంచమ  ఆజ�� Fిసుc న3�� .   
 

9వZ[Hా మ�నవ�<E మనసుల8 ahందుపర9న  ఏ4\]క �ేవ�<E 
ఆZాధన j�ౖప� LగPu  చూFw ��వoల:ణ�ల వలన మZ[యP  
తన సం4U��లను అరCం vేసుక?R_ శ4Tc 1ామZా' çల? సృ�ి0 కరc  అ 3 
4ాల�లల8 ప�� ఒకtZ[4�  ఇవ�టం వలన ,  మ�నవ�లందZ[  వదK క? 
అ 3 a�ా ం��లల8 ,  అ 3 4ాల�లల8 ఇ1ా� ంధర�  సం�ేశం vేZ[  
ఉంటAంద  దృఢంHా Vశ�%ంిచవచు�ను .  
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క?� పc ంHా ,  ఇ1ా� ం (స�యం �ైవసమర�ణ ) FwరIల8  ప��ేoకత , ఇ1ా� ం 
ధర�ప� మ¢ల���ర�	
న ఏకత� దృï�ra�ా యం మZ[యP అ 3 
4ాల�లల8ను Lతcం మ�నవజ��4T సులభంHా అందుబzటAల8 
ఉండటం  -  ఇవ{3 ఇ1ా� ం ¤కt ��jాను అంటQ Lట0LదటS అంటQ Lట0LదటS అంటQ Lట0LదటS అంటQ Lట0LదటS 
నుం<E ఏ �zషల8 j�ల� <Eంచబ<ER�నుం<E ఏ �zషల8 j�ల� <Eంచబ<ER�నుం<E ఏ �zషల8 j�ల� <Eంచబ<ER�నుం<E ఏ �zషల8 j�ల� <Eంచబ<ER� ,  ఇ1ా� ం మ�త��X ఇ1ా� ం మ�త��X ఇ1ా� ం మ�త��X ఇ1ా� ం మ�త��X స�చ��	
నస�చ��	
నస�చ��	
నస�చ��	
న , , ,  ,  
సతo�	
న �ైవమ�సతo�	
న �ైవమ�సతo�	
న �ైవమ�సతo�	
న �ైవమ�రuమR_రuమR_రuమR_రuమR_   జ� 3  జ� 3  జ� 3  జ� 3 పeZ[c Hా సమZ[Cసుc R�3# .  

 

9వZ[Hా ,  ఏ స�చ��	
న సతoమ�రuమPR�ౖ�ే  అల�� © మనక? 
చూFింv�<ో ఆ మ�రuమPను మనvే మనసూ�Z[c Hా అనుసZ[ంప 
జUయమ ,  అత  ఆ�Zా�దమPల? ,  కరIణ మనందZ[ �ద 
క?Z[Fించమ  అనంత దయ�మయPడ� మZ[యP అaార 
కృaా�ల?<ైన అల�� © ను a�ా Z[C సుc R�3ం .  అ 3 ర4ాల ప�శంసల? 
సర�ల8క ప�భPj�ౖన అల�� © 4U  vెందును .  ప�వకc  మPహమ�È 
సల� ల�� హÖ అల�ౖ|}  వసల� ం  FGౖ  Wాం� మZ[యP కరIణ క?రIFించమ  
మZ[యP అల�� © ¤కt ప�వకcలందZ[FGౖR� ,  jాZ[  సహచరIల 
FGౖR� క�<� Wాం� మZ[యP కరIణ క?Z[Fించమ  అల�� © ను 
j_డ�క?ంటAR�3ం .  
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For Further information please contact any of the following 

addresses: 
 

 

America 
Islamic Assembly of North America 

Tel : (303)745 - 9866 
 

 

England 

Al-Muntada al-Islami Trust 

7 Bridges Place 

Parsons Green 

London SWB4HR 

U.K 
 

 

Saudi Arabia 
Islamic Propagation Office in Rabwah 

P.O. Box 29465 

Riyadh 11457 

K.S.A 

Phone: (O1) 4454900 

Fax:     (O1) 4916065 

Email: telugu@islamhouse.com 

www.islamhouse.com 


